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Wij stellen u voor: 

Het
Prinselijk
paar 2014

Prins Ivo d’n Urste en 
Prinses Dianne! 
Van carnavalsstichting 
De Peelstrekels

Prins Ivo I, 

de 56ste Prins van De Peelstrekels is 45

jaar en geboren en getogen in Deurne.

Hij is 16 jaar geleden getrouwd met

Dianne de Wit, een Veghels Kuuske! (nooit

geweten dat een Kuus in Veghel een koe

is…!?) die opgegroeid is in Rooi. Samen

hebben ze twee fantastische dochters:

Fabiënne is bijna 14 jaar en zit in het

tweede jaar op het Peellandcollege. Haar

hobby’s zijn dansen bij Trendz en zingen.

Valerie is 12 jaar en zit in groep 8 van de

Ratelaar. Zij houdt van paardrijden, zingen

en speelt saxofoon bij de KHD.

In het dagelijks leven zijn Ivo en Dianne

samen eigenaar van één van de oudste

tentateliers van Nederland: Walker

Campingstyle BV, dat in 2014 haar 60-

jarige bestaan viert! Ivo en Dianne doen

dit al vanaf 1995 met veel passie en

toewijding. Vele kampeerders in binnen-

en buitenland zijn opgegroeid met een

echte Walker tent, en het is dan ook niet

vreemd dat menig carnavalsvierder zijn of

haar vakantie doorbrengt in een echte

Walker tent!

In zijn schaarse vrije tijd is Ivo lid van de

KHD als slagwerker en helpt hij ook achter

de schermen mee bij het organiseren van

diverse activiteiten binnen de club. Sinds

kort maakt Ivo ook deel uit van de JFF-

Band. Om zijn conditie op peil te houden,

slaat hij zo nu en dan een balletje bij TC

Deurne.

Dianne is lid van popkoor sKoor! en

verricht op de school van Valerie nog de

nodige hand- en spandiensten. Carnaval is

voor zowel Ivo als Dianne een jaarlijks

terugkerend feest waar ze met veel plezier

naar uitkijken. Al vanaf de oprichting van

blaaskapel Krek Goe! speelt Ivo daar,

gepassioneerd, de kleine trom. Dianne

heeft in de beginjaren van Krek Goe! ook

nog meegedaan en bespeelde, of de

bekkens of een oud antiek wasbord. Ze

begeleidden daardoor vele jaren de

Prinsen en Prinsessen van de Peelstrekels

die daarom geen onbekenden zijn van het

nieuwe Prinsenpaar. De afgelopen twee

jaar heeft Ivo met veel plezier meegedaan

met Kommer en Kwijl met de

Hanniewannies en zij zullen deze editie

ook zeker weer van zich laten horen! Als

Prins heeft Ivo al de nodige ervaring

opgedaan: in 1988 was hij prins bij de

Deurnese Watervrienden. Het afgelopen

jaar is hij ook gekroond tot Prins Ivo I van

WALKER! Hij vervult dus nog heel even

een dubbelrol. Aan het afgelopen

feestelijke jubileum ‘55 jaar Peelstrekels’

heeft hij ook zijn steentje mogen

bijdragen. Hij maakte deel uit van de

commissie die het fantastische

jubileumweekend heeft georganiseerd, dat

voor velen nog lang in hun herinnering zal

blijven. Ook voor Fabiënne en Valerie geldt

dat ze echte carnavalsvierders zijn. Beiden

doen jaarlijks mee met de grote optocht

van de Peelstrekels samen met de

vriendengroep van hun ouders. Menig

maal hebben ze daarbij de eerste prijs bij

de grote groepen gewonnen. Valerie doet

dit jaar voor het derde en laatste jaar mee

als dansmarietje van de Peelstrekels, en

kan dus volop genieten van de aan-

wezigheid van haar ouders die dit jaar de

scepter zwaaien over het Peelstrekelrijk.
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Ik, Prins Ivo I, stammende uit een grote en

één van de oudste families uit Deurne, de

Van Baarsen, die nog beschikken over een

echt familiewapen. Getrouwd met mijn

fantastische vrouw Dianne, moeder van

onze twee mooie dochters Fabiënne en

Valerie, en zakenmaatje bij ons geweldige

bedrijf Walker Campingstyle hier in

Deurne. Onder toeziend oog van het

voltallige bestuur van de Peelstrekels en

alle gerespecteerde leden van de Raad van

11 en hun aanhang, de dansmarietjes en

natuurlijk, niet te vergeten, u allen als

Peelstrekels en Peelstrekellinnekes,

proclameer ik hierbij, vol overgave, de vol-

gende 11 geboden voor carnaval 2014:

1

- Dat het voor mij een fantastische uitdag-

ing is om, samen met mijn vrouw Dianne

en onze kinderen, Fabiënne en Valerie, als

56e Prins van De Peelstrekels te mogen

regeren over het mooie Peelstrekelrijk!

2

- Dat ik mijn voorganger Prins Stefan I en

Prinses Kitty hartelijk wil bedanken voor

het enthousiasme en hun toewijding

waarmee zij het afgelopen jaar samen met

ons carnaval hebben gevierd!

3

- Dat wij allen, na een fantastisch

jubileumjaar, met volle kracht dit 56ste

carnavalsfeest gaan aanpakken om ook

deze editie tot een onvergetelijke te

maken!

4

- Dat het feest van carnaval een feest

moge zijn van: niet ik, niet jij: MAAR WIJ!

En dat iedereen daarom van harte welkom

is op iedere activiteit die plaatsvindt in ons

Peelstrekelrijk!

5

- Dat ik er naar uitzie om kennis te mogen

gaan maken met vele nieuwe en enthousi-

aste carnavalsvierders, van jong tot oud,

die hun vermaak zoeken bij de vele car-

navalsactiviteiten die zullen gaan

plaatsvinden!

6

- Dat feestvieren en eens helemaal los

gaan ‘goe is vur unne mens” en dat ik

iedereen er toe wil aanzetten om hieraan

vol overgave mee te gaan doen!

7

- Dat de horecagelegenheden deze car-

naval een fantastisch en gezellig feest met

ons mogen gaan vieren, waarbij het ger-

stenat rijkelijk zal vloeien en de sfeer hele-

maal top zal zijn!

8

- Dat ik allen, die nog in voorbereiding zijn

met het feest der feesten, veel succes en

plezier toewens en alvast dank toezeg

voor hun geweldige inzet en bijdrage!

9

- Dat ik, als lid van de Hanniewannies, er

ontzettend naar uitzie om op vrijdag met

carnaval mee te gaan doen met het

geweldige meezingfestijn wat het

Peelstrekelrijk rijk is: Kommer en Kwijl!

10

- Dat het fantastisch zou zijn om carnaval

nog eens te mogen vieren in een

Strikkeldome op de Markt in Deurne!

Waarbij carnavalvierend Deurne elkaar kan

ontmoeten en feesten in een ongekende

ambiance op die centrale plaats in het

Peelstrekelrijk!

11

- Dit alles gezegd hebbende, onder het

volgende motto voor carnaval 2014:

We moaken dees carnaval veul feest en lol

dan kriegen wai de tent vast en zeker vol!

Proclamatie Prins Ivo I
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Nico  Jacobs
Helmondseweg 66

info@bakkerijnicojacobs.nl
tel.: 0493-314608 • fax: 321457

Je proeft het vakmanschap !

BUKKEMS
Schoenen

Wolfsberg 30
Tel. 312523

Garage-Autobedrijf

IN- EN VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

Helmondseweg 105
5751 PH Deurne

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

www.basteevens.nl

QZNYWRLD TXTConceptie

“Fijn, woorden te hebben.”

QZNYWRLD@Hetnet.nl
Marcel Koolen Fitissingel 142

5754 CD  DEURNE 

0493-310771 / 06-12769183

Prettige carnaval!

BOEKHANDEL

HUB BERKERS

DEURNE

De betere boekhandel

NA EEN GEWELDIG JUBILEUMJAAR, met een
speciale feesteditie van de carnavalskrant staat het
56ste carnaval in het Peelstrekelrijk voor de deur.

In deze krant maakt u uiteraard kennis met het
nieuwe prinsenpaar prins Ivo I en prinses Dianne en

hun kinderen Fabiënne en Valerie. Ook wordt u
bijgepraat over tal van carnavaleske zaken. 

2013 was ook een jaar van afscheid nemen, maar
liefst drie oudprinsen overleden dit jaar. Bij dit
verlies en ook dat van een aantal prominente

Peelstrekels staan we in deze 55ste reguliere editie
van De Peelstrekel ook stil.

Humor van eigen hand? U vindt het in deze krant!
En natuurlijk veel informatie over de activiteiten
voor en tijdens carnaval 2014. Een aantal hiervan

is flink opgefrist. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

De Commissie Krant

ruysfashion.nl

COLOFON
De Peelstrekel verschijnt eenmaal per carnavalsjaar. 

Oplage: 7.500 stuks. Gratis huis aan huis bezorgd in het Peelstrekelrijk

en de Walsberg.

Hoofdredactie: MARCEL KOOLEN.

Redactie: MARTIEN THIJSSEN, ANJA LEIJSTEN. 

Undercoverjournalist: PIETER T. VAN DIESEN.

Vormgeving: HENRY VAN DEN BERKMORTEL, www.spiegel.nl & (ZIE

SPECIALE PROJECTEN) I.s.m. DKZET. Voorpagina: SPIEGEL RECLAME
STUDIO.

Speciale projecten: COR BRÜGGENWIRTH, GERARD GEURTS, 

BART LINDERS, MARCEL VAN NUNEN.

Advertentieacquisitie: THEO LINDERS, FABIAN TINGA.

Fotojournalist: ROOS KNIJNENBURG.

Freelancers: ALLE INZENDERS VAN STUKJES. Krantenbezorgers: 

LEDEN RAAD VAN 11, BESTUUR, PRINSENGARDE EN OVERIGEN.

Druk: Drukkerij DKZET, Hapert.

Reacties: info@peelstrekels.nl of Postbus 269 5750 AG DEURNE 

o.v.v. De Peelstrekel.

Verantwoording: (bijna) alle kolder en quatsch is van eigen hand. 

Soms zijn artikelen, omwille van de leesbaarheid ingekort. Op de site

www.Peelstrekels.nl kunt u betreffende teksten in extenso aantreffen.

Naast een bijzonder goed 2014 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 kranten
wisseltrofee NoordBrabant. Het is DE 55STE 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 BIJ
DRAGE DEZE UITGAVE NIET MOGELIJK WAS.

Wij feliciteren onze collega’s van de Peelstrekelwebsite  Hein Albers en

Roos Knijnenburg  die vorig jaar de prijs wonnen voor beste carnavals
website van de Krantenwisseltrofee NoordBrabant.

 Natuursteen vloeren 

 Houten vloeren

 Vloer en wandtegels 

 PVC/Laminaat

 Italiaans Design Sanitair

Florijn 17 | 5751 PC Deurne | www.tegeltrend-deurne.nl
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PRINS IVO 1

VAN DE 

PEELSTREKELS

DEURNE – Prins Ivo I (van Baars) is de 56ste prins van

cs De Peelstrekels, dit werd bekend gemaakt op

zondagmiddag 10 november in cultuurcentrum

Martien van Doorne in Deurne tijdens het evenement

Komt dat zien, Prinsenkien. Die middag werd er ook

afscheid genomen van het jubileumprinsenpaar

Stefan I (Aspers), zijn prinses Kitty en hun dochter

Pip.

Ook de jeugdprins- en prinses (Xander Vos en Evi

Vriens) werden deze middag bekend gemaakt, alsmede

de jeugdraad van Elf. Ook de jeugdprins en –prinses van

2013 (Thom van den Broek en Guusje Arons) namen

afscheid.



Fam. van Hoof, Stationsstraat 8, 5751 HE Deurne

Carnavalsprogramma: Vrijdag - Kommer en Kwijl

Maandag - Rooie Hoedjes Fist - Dinsdag - Toepen

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

Autobedrijf

Jos Heinsbergen VOF

INKOOP - VERKOOP - SCHADES
APK KEURINGEN EN ONDERHOUD

Amperestraat 4 - 5753 ST Deurne
Tel.: (0493) 316563 � Fax: (0493) 321147

DE NIEUWE WOORDEN VAN 2014
Scharrelwip (Onenightstand)

Bekendgaan (Seks met je eigen vrouw)
Schittering (Lichte besmettelijke ziekte)

Venuskoker (Culinaire collega van de peniskoker)

Als 't om 

smaak gaat 

is er maar één

nummer 1

DE KEURSLAGER,  VERSTAND VAN LEKKER VLEES

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

ANTOINE VAN BAARS, keurslager
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VAN DE VURZITTER
Het carnavalsseizoen 2012-2013 was als het weer in de zomer van 2013: overwegend

zonnig met hier en daar een onweersbui. Ik kijk terug op een geweldig jubileumjaar

met daarin toch ook enkele zware teleurstellingen.

In Memoriam

Om met het laatste te beginnen. Het is
bizar om in je jubileumjaar afscheid te
moeten nemen van drie oud Prinsen, twee
oud Prinsessen, een van de leden van het
oprichtingsbestuur en een Strekel van het
jaar. Begin 2013, vlak voor carnaval, over-
leed oud Prins Jos I (van Nunen). In april
overleed Gerrit Schoonderbeek, lid van het
oprichtingsbestuur. In mei overleed oud
Prinses Toos Hurkmans. Strekel van het
jaar en oud bestuurslid Martien van den
Broek overleed in augustus 2013.  In okto-
ber 2013 overleden oud Prinses Ria
Verhees, oud Prins Charles I (van Goch) en
oud Prins Ties I (Verbaarschot). We zullen
ze niet vergeten!

Afscheid en welkom

Een geheel ander soort afscheid, is het
afscheid van de raadsleden Twan Kroezen
(na 16 jaar!) en Peter Kempen. Ook hebben
we afscheid genomen van bestuurslid (oud
voorzitter, oud secretaris en wat heeft ie
niet allemaal nog meer gedaan?) Erwin
Boerenkamps. Alle drie hartelijk bedankt
voor alles wat jullie voor de Peelstrekels
hebben gedaan!

We kunnen echter ook 3 nieuwe raadsle-
den verwelkomen. Robin Leijsten, René
Verberne en John Vriens zijn toegetreden
tot de Raad van Elf. Succes!

Terugblik 2013

In 2013 werd het Peelstrekelrijk geregeerd
door Prins Stefan I, Prinses Kitty en prin-
senkind Pip. Met hun creativiteit hebben ze
hun eigen stempel op carnaval 2013
gedrukt. Ze hebben het fantastisch gedaan,
waarvoor hartelijk dank! Ik denk o.a. met
plezier terug aan een sensationele
Prinsonthulling bij schitterend weer op de
Markt, Peelstrekelala met een aan zijn knie
geblesseerde Prins, twee huwelijksaan-
zoeken binnen de PR|CIE tijdens de gala-
avonden, een feestelijk sleutel afhalen en
een mooie optocht met de truck van
Movico op de markt.

Het feit dat Stefan lid is van de PR|CIE is
ook niet onopgemerkt gebleven. De PR|CIE

legde de lat hoog voor zichzelf dit jaar.
Wat te denken van de mooie uitvoering
van Amen Siakudumisa door de Nötjes in
de carnavalsmis of het optreden van
muziekgezelschap Banda Flamusica. 

Strikkelkes

Het Strikkelkesrijk werd geregeerd door
Jeugdprins Thom en Jeugdprinses Guusje.
zij hebben een geheel eigen invulling aan
carnaval voor de jeugd gegeven. Prachtig
gedaan!

Jubileum

Wat hebben wij ongelooflijk veel positieve
reacties op onze jubileumviering gehad!
Een geweldig jubileumjaar, waarin hard is
gewerkt door vele vrijwilligers die ik hierbij
nogmaals wil bedanken. Er is wat
neergezet hoor! De Prinsonthulling heb ik
al genoemd. Een mooie optocht, waarin
30 kinderen als prijs een uitstapje naar
Toverland verdienden. En dan natuurlijk de
apotheose tijdens het jubileumweekend.
De openingsavond met de top 5 van de
Brabantse kletsers op donderdag. Een
vossenjacht waar 90 kinderen aan meede-
den, het Oktoberfest op vrijdag. De
seniorenmiddag en ’s avonds de Crazy
Pianos op zaterdag. Het matinee met de
Koninklijke Harmonie Deurne (die ik hierbij
nogmaals wil bedanken) en de afsluitende
receptie en meezingfestijn Vur ’t zinge…
De tent in! op zondag.
Dit alles ondersteund door een perfect
getimede marketing en PR-machine, eve-
nals de immer actieve materialencom-
missie en, niet te vergeten, een uitmun-
tend toezicht op de financiën!

Dit alles was verder niet mogelijk geweest
zonder de voortreffelijke samenwerking
met Horeca Markt. Er is geen onvertogen
woord gevallen. De Automatiek, Beekman
& Beekman, de Koets, Plein 5, de Potdeksel
en Senza pari: Hartstikke bedankt!!!

Het zal moeilijk worden dit over elf jaar te
overtreffen.

Vooruitblik carnaval 2014

Was 2013 een mooi jaar qua activiteiten,
2014 zal daar niet voor onder doen. We
vieren onder andere het eerste lustrum
van het Peelstrekelala. Wat ook nieuw is, is
dat we Klotgemul en Gala “in elkaar
geschoven” hebben. Het gaat nu verder
onder de naam QUATSJA! Verderop in
deze krant wordt er meer over verteld. De
verwachtingen zijn hoog gespannen.

Prins Ivo I en Prinses Dianne
Het doet me goed Ivo en Dianne aan
boord te hebben, evenals hun prin-
senkinderen Fabiënne en Valerie.

Lag vorig jaar de lat hoog voor de PR|CIE,
zo zal dit jaar de laat hoog liggen voor de
Koninklijke Harmonie Deurne maar ook
voor aanverwante partijen als Krek Goe,
De Hanniewannies en De Hosbengels. Ook
hen daag ik uit er samen met ons een
mooie carnaval van te maken.

Voorop in de polonaise bij de Strikkelkes
gaan dit jaar Jeugdprins Xander (Vos) en
Jeugdprinses Evi (Vriens). Samen met de
jeugdcommissie staan ze garant voor een
mooi carnaval 2014.

Tot slot

Rest mij nog iedereen te bedanken die op
een of andere manier het vieren van car-
naval mogelijk maakt met natuurlijk onze
hoofdsponsor Companion Customer Care
voorop. Een speciaal woord van dank wil ik
hier ook richten tot 11PK, de 11 (inmiddels
12) Prinsenkinderen die zich afgelopen jaar
wederom bijzonder actief hebben
getoond! Alaaf!

Martien Thijssen, voorzitter

Het dak eraf!

SLEUTEL AFHALEN

Het sleutel afhalen ‘s zaterdags met carnaval
op de Markt is altijd een mooi evenement.
Het samenkomen van de zeven Deurnese
carnavalsverenigingen op de Markt leidt tot
de officiële opening van carnaval door
burgemeester Mak middels het symbolisch
overhandigen van de sleutel van de
gemeente aan de zeven prinsen. 
Zo ook op 9 februari 2013. Omstreeks twee
uur bracht bakkerij Vedder de door hen
aangeboden cake (waarvoor dank!) onder
begeleiding van de Hosbengels en de
Peelstrekels naar de Markt. Alle aanwezigen
op de Markt werden getrakteerd op een plak
cake met een beker warme chocolademelk
(met dank aan de gemeente).
Kort daarna stroomden alle carnavalsv-
erenigingen toe en kon heraut Marcel
Koolen de Deurnese bevolking toespreken
en kregen alle prinsen de sleutel over-
handigd. De PR|CIE had hun kanon weer
van stal gehaald dus de overhandiging van
de sleutel werd iedere keer ondersteund
door een ferm kanonschot. Toen kon het

feest beginnen. In tegenstelling tot 2012,
toen alle carnavalsverenigingen na de
plechtigheid hun eigen weg gingen, toog
iedereen nu naar Cultuurcentrum Martien
van Doorne. Het cultuurcentrum schonk het
prinsenbier en daarna begon een kapellen-
festival. Het werd een feestmiddag die zijn
weerga niet kende. Één grote feestende en
hossende massa. Het dak ging eraf!
Omstreeks 17.30 u werd bekend gemaakt
wie het kapellenfestival had gewonnen. De
winnaar was de kapel van de Ulewappers uit
Neerkant.
Uit het feit dat de kapel van de Ulewappers
een wisselbeker kreeg overhandigd, kan
worden afgeleid dat ook in 2014 een
dergelijk kapellenfestijn wordt georgan-
iseerd. En precies zo is het! Het
Sleutelafhalen vindt plaats op zaterdag 1
maart 2014 op de Markt in Deurne aanvang:
14.00 uur. Komt allen naar de Markt en
vergeet ook vooral niet na de plechtigheid
om 15.30 uur mee te gaan naar het CCD,
want het wordt weer een geweldig feest!
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CARNAVAL IN BEELD

2013
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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

2012-2012
MARC MANDERS

2012-
MARTIEN THIJSSEN

 Het gemak dient De Peelstrekel 

VOORTAAN BIJNA  

IEDERE DAG FOTOKIJKDAG! 

 
PEELSTREKELRIJK – De fotokijkdag 
is opgeheven! Nu nagenoeg iedereen 
het gemak van het Internet kent is het 
opzetten van een speciale dag om het 
werk van hoffotografe Roos 
Knijnenburg te bewonderen niet meer 
nodig. Wanneer u een foto, of 
meerdere, wilt bestellen dan kunt u dit 
doen via de site van De Peelstrekels 
www.peelstrekel.nl of via Roos 
roos.knijnenburgfoto@hotmail.com 
Omdat Roos bijzonder flitsend te werk 
gaat kunt u al heel snel de foto’s van 
de diverse activiteiten bekijken. Kijk 
dus gerust iedere dag op de site van 
De Peelstrekels. 
 

Carnavalsmis
Zondag 2 maart 2014 9.30 uur

St. Willibrorduskerk a/d Markt

Oktober 2013. Of ik een stukje wil schrijven over de

Carnavalsmis? Natuurlijk wil ik dat, maar… ik krijg

geen woord op papier! 

Writersblock? Nou nee, ik ben nog helemaal niet in

Carnavalsstemming. We vieren eerst nog Gerardus,

Allerzielen, Allerheiligen, Halloween voor de liefheb-

bers, Hubertus, Nicolaas (mèt ZP), IJsfestijn, Kerstmis,

Nieuwjaar, Driekoningen, Elfstedentocht, Maria

Lichtmis. En dan komt Carnaval pas. Dus… waar haal ik mijn inspiratie vandaan?

Ik mijmer en denk en schrijf en wis en mijmer nog eens en kijk naar buiten. De bladeren kleuren en de zon schi-

jnt. Een prachtig gezicht. Hé, denk ik, de bomen vieren nu al Carnaval. Met hun prachtig gekleurde jas. Zouden

bomen ook maskers hebben? “Alle maskers af”, hebben we enkele keren in de Carnavalsmis gezongen. Ja, als dat

eens zou kunnen: dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn, het hele jaar door. Dan is het des te gezelliger om met

Carnaval je weer heerlijk te verkleden en onbezorgd als een ander voor te doen. 

Ik hoop dat de Carnavalsmis op 2 maart 2014 om 9.30 uur in de St. Willibrorduskerk een kleurig herfsttafereel

wordt, met op elke gezicht een vrolijke lentezon!

Van harte welkom!

Pastoor Paul Janssen

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

15.Jan Hoeben

BURGEMEESTER 
HILKO MAK

Peelstrekels,

Terwijl op de

markt de laatste

restanten van

een geweldig

jubileumfeest

worden

opgeruimd zit ik

achter mijn

bureau om een

voorwoord te

schrijven voor

carnaval 2014.

Zo snel dendert

de trein maar

door. Het ene

station is nog

maar net

gepasseerd of

het volgende is

al weer in zicht.

Natuurlijk kan ik

niet anders dan

even terug te

kijken op het

geweldige feest.

Het jubileumjaar is groots gevierd hier in het centrum van het

Peelstrekelrijk. Ook nu weer hebben De Peelstrekels laten zien goed te

zijn in het organiseren van feestjes. Jong en oud heeft kunnen genieten

van fantastische voorstellingen. Geweldig dat er zo veel vrijwilligers tijd

hebben vrij gemaakt om dat alles te verwezenlijken.

Ik wil vanaf deze plaats nogmaals het jubileumcomité en alle werk-

groepen feliciteren en bedanken voor een weekend met hoogstaand

bruisend amusement voor iedereen.

De aftrap voor een nieuw carnaval staat alweer voor de deur. Ik heb

begrepen dat het bestuur er ook dit jaar weer in is geslaagd om een

geweldige Prins te strikken en een fantastisch programma samen te

stellen. Daarmee kan dan een start worden gemaakt met carnaval 2014.

En natuurlijk is de intentie van de Peelstrekels om er wederom een

geweldig feest van te maken.

Voor mij betekent dit dat ik voor de vierde keer carnaval in Deurne ga

meemaken. Zo langzamerhand ben ik helemaal ingewijd in dit fantastis-

che feest. Ik ben ondertussen helemaal op de hoogte van al die bijzon-

dere gebeurtenissen en tradities die er tijdens carnaval in het

Peelstrekelrijk plaatsvinden.

Ik kijk er dan ook naar uit om samen met jullie dit carnavalsfeest te

gaan vieren.

Ik wens de Prins en Prinses en de Jeugdprins en Jeugdprinses veel

succes en alle carnavalsvierders een fantastische carnaval 2014 toe.

Ik hoop velen van jullie tijdens één van de carnavalsactiviteiten in het

Peelstrekelrijk te mogen ontmoeten.

Alaaf!

Burgemeester Hilko Mak.

ERE-STREKEL
JAN HOEBEN

Tijdens de receptie van Stefan de 1ste vertelde voorzit-

ter Martien Thijssen bij de aankondiging van de

nieuwe Ere-strekel van dat jaar: “Soms geef je iemand

iets voor op de schoorsteenmantel.”

Dit herinnerde mij aan het jaar ervoor, toen ik uit handen

van Christ Manders een beeldje kreeg  uitgereikt tijdens de

seniorenmiddag. Een mooi aandenken omdat ik besloten

had om te stoppen als lid van de materialencommissie van

de Peelstrekels. Na 25 jaar vond ik dat ik nu plaats moest

maken voor een  jonger iemand. Ik heb dan wel geen

schoorsteenmantel meer maar ik kijk regelmatig met vol-

doening naar deze blijk van waardering voor bewezen dien-

sten. 

Mijn hechte verbondenheid met de Peelstrekels blijft

voortbestaan als lid van de Prinsengarde!

Hil v’rijt

Vervolgens vertelde Martien Thijssen dat de nieuwe Ere-

strekel samen met Sjef Geerts een van de gangmakers was.

Sjef was een goede vriend van mij en we waren meestal

samen. Toen hij in zijn betoog ook nog het jaar 1987 ver-

meldde, het jaar dat ik als prins uitgeroepen werd, dacht ik:

het zal toch niet waar zijn! 

Maar ja hoor, ik werd de nieuwe Ere-strekel en op z’n

Deurnes gezegd, ik was dur hil v’rijt mi.

Mooie jaren

Ik heb in al de vele jaren dat ik bij de Peelstrekels betrokken

ben geweest mooie carnavalsvieringen meegemaakt. De tij-

den in de Vierspan waren onvergetelijk. Maar ook de  jaren

dat we moesten uitwijken naar de tent in de Muggenhoek

staan in mijn geheugen gegrift. Dit was voor ons als

vereniging een grote uitdaging. Aan de hand van een draai-

boek, dat perfect in elkaar zat, werd het opbouwen van de

tent al een groot feest. Uiteindelijk was, door de enthousi-

aste inzet van velen, de carnaval ook in die jaren weer tot in

de puntjes verzorgd. 

Kortom, ik denk met veel plezier terug aan al die memora-

bele gebeurtenissen rondom het Deurnese carnaval en

daarom wil ik de Stichting Peelstrekels hartelijk bedanken

voor de onderscheiding als 15de  Ere-strekel .

Ik wens iedereen een goeie carnaval 2014 toe,

Jan Hoeben  



VUR UNNE SKON

GEKNIPTE KOP!
HEUVELSTRAAT 13 DEURNE 0493-312909

Loodg ie te rsbedr i j f
gas • water • sanitair • centrale verwarming • dakbedekkingen • reparaties

NIERS 27 5751 TR DEURNE 06-54721593

Let op! Niet op zondag
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06-51150516 QUATSJA!

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

Voor elk huis is 
een koper!



Brabantse nachten 
zijn lang...

CARNAVAL 

MAANDAG EN 

DINSDAG 

SLAPEN WIJ

(DE HELE DAG)

UIT!

CARNRNA

(

 ...En dus heeft u uw nachtrust hard nodig. De kunst van slapen schuilt in slimme keuzes. Kiezen voor hoogwaardige 

bedden en matrassen. Comfortabele kussens en dekbedden. Hemels beddengoed. Prachtige opbergsystemen. 

Van de Mortel is al meer dan 50 jaar uitgerust in ultiem slaapcomfort. De mogelijkheden zijn grenzeloos. De prijzen 

vanaf zeer betaalbaar. Een ding is zeker: u slaapt er wel bij. Ook na de carnaval.            

Ard van de Mortel

STATIONSSTRAAT 12       5751 HE DEURNE       T (0493) 31 28 12       INFO@VDMORTEL.NL       WWW.VDMORTEL.NL
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Fabriekstraat 25    5753 AH Deurne



Haspelweg 37

5751 JH Deurne

Tel. 0493-351552

Fax 0493-315246

Mobiel 06-53926499

Int. Tel. 0493-351552

Int. Fax 0493-315246

KOPPENS – V.D. BROEK
TIMMERBEDRIJF

“Eej…Frans, kaande gij ’t moake?”
“...Nou, en of!”

TIMMERBEDRIJF KOPPENS – V.D. BROEK

VELDSTRAAT 50 – 5751 AC DEURNE
0493-351474 / 06-54375909 0493-351457 E-MAIL KOPPENSVDBROEK@TREF.NL

DUKAAT 19 - 5751 PW  DEURNE

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

Munckhof Deurne
Leembaan 13, 0493-313922

5753 CW  DEURNE

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

V-snaren
Kogellagers

Bouten & Moeren
O-Ringen

Tractoronderdelen
Oliekeeringen

Oliefilters
Slangen

Hydr. Slangen
Slangklemmen

GESPECIALISEERD IN VOLVO

Dukaat 1

5751PW DEURNE

T 0493 313542   www.autovantilburg.nl

C.J.N. Manders 
Accountant
Administratieconsulent

M.J. Manders 
Accountant
Administratieconsulent
Federatie Belastingadviseur

Derpsestraat 10
Postbus 109 5750 AC  DEURNE 
T. 0493-313263 F. 320932

FRANK DONKERS
METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V.

TRAPPEN – HEKKEN – LICHT CONSTRUCTIEWERK

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

ALTIJD
WELKOM

maandag 09.00 - 18.00 uur

dinsdag 09.00 - 18.00 uur

woensdag 09.00 - 18.00 uur

donderdag 09.00 - 18.00 uur

vrijdag 09.00 - 21.00 uur

zaterdag 09.00 - 17.00 uur

De Wever 25

5751 KT Deurne

T. 0493 - 311631

www.teamkapsalon.nl KAPSALON
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GOLDIES
Juwelier

Gouden
sieraden

www.goldiesjuwelen.nl
Milhezerweg 27a Deurne

Grote keuze

TROUWRINGEN
tegen

eerlijke prijzen
Ook inname sloopgoud
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“UIT” HET VORSTENDOM!

KLOTGEMUL
& GALA,
EEN MOOI
HUWELIJK

gewonnen. We hebben, met respect voor

het ceremoniële karakter, het zo geregeld

dat het allemaal wat sneller gaat. Ook

hebben we eens goed nagedacht of het wel

zo handig is de prins een plek te geven van

waaruit hij alleen maar de achterkant van

de artiesten ziet… Wat wel blijft zijn de

houten tafels. Vorig jaar is daar mee geëx-

Strikkels en Strikkelinnekes,
Op het moment van schrijven van dit stukje tekst ligt het jubileumweekend alweer enige tijd achter ons. Een fantastisch week-

end waar we als Peelstrekels de Deurnese mensen hebben willen laten meegenieten van ons 55-jarig jubileum. Een jubileumjaar,

dat op 11 november 2012 begon met een spectaculaire onthulling op de markt van jeugdprins Thom en jeugdprinses Guusje, en

prins Stefan I met prinses Kitty en prinselijke dochter Pip. 

Ook dit carnavalsjaar kende weer vele

hoogtepunten, maar ook enkele

dieptepunten. Dat vreugde en verdriet

dichtbij elkaar liggen, werd weer eens

duidelijk gemaakt; enkele oud-prinsen zijn

ons dit jaar ontvallen, waaronder oud-

prins Jos van Nunen, een van mijn

markante prinsen in mijn vorstenperiode.

De Wet van Murphy heeft ons het

afgelopen jaar ook parten gespeeld: eerst

prins Stefan I die we noodgedwongen in

een rolstoel naar een activiteit moesten

rollen, vervolgens ondergetekende zelf die

in de lappenmand belande en praktisch

tegelijkertijd kon onze adjudant het niet

nalaten om zichzelf te blesseren. Gelukkig

heeft de hofhouding van de Peelstrekels

dit allemaal goed op weten te vangen,

waarvoor nogmaals mijn dank. 

Een nieuw carnavalsjaar staat voor de

deur; een jaar waarin we er weer geslaagd

zijn een prins te strikken die weet wat car-

naval vieren is; een jaar waarvan ik extra

ga genieten omdat het mijn laatste jaar als

vorst zal zijn. Een waardig opvolger is

gelukkig gevonden; Fabian Tinga zal het

komend carnaval een kijkje in de

vorstelijke keuken nemen om daarna het

roer van mij over te nemen. Daarbij wil ik

ook onze nieuwe raadsleden René, Robin

en John en hun partners veel succes, maar

bovenal veel plezier wensen. Maar vooral

ons nieuwe prinsenpaar wil ik

benadrukken van ieder moment te geni-

eten; het is een prachtige tijd.

Met een carnavalsgroet,

Wilco van Moorsel

Vorst cs De Peelstrekels

perimenteerd en dit werd door het publiek

positief gewaardeerd.” 

Flinke veranderingen. 

Wat is het doel?

“Meer dynamiek en een evenwichtig

samengesteld programma moeten leiden

tot een kwalitatief goede avond vol afwis-

seling. Het publiek moet met volle teugen in

een gezellige ambiance genieten. Dat

begint al bij binnenkomst in De Toegift. Dus

ook qua aankleding mag je het nodige

verwachten. Omdat we het publiek ook nog

willen verrassen vertel ik nog niet alles: je

moet de cadeaus pas uitpakken op het

feest!”  

QUATSJA!

PEELSTREKELRIJK – De Klotgemul- en

Gala-avonden zoals u die kent zijn vanaf

dit carnavalsjaar verleden tijd. Een

nieuwe commissie met de werktitel

Klotgala is, na de nodige voorbereidin-

gen, voortvarend aan de slag gegaan. Op

de zaterdagen 8, 15 en 22 februari kunt u

in cultuurcentrum Martien van Doorne

/WorstZicht het resultaat van deze

inspanningen zien. We vroegen Nico

Jacobs, voorzitter van deze nieuwe com-

missie, naar de hoed en de rand.

Nico: “Ik zie ons vooral als een team met

verschillende kwaliteiten dat een mooi feest

neer wil zetten voor De Peelstrekels. Na

overleg met het bestuur en diverse

betrokkenen, die leidde tot een nieuwe

opzet, hebben we mensen gezocht

waarmee we deze kar gaan trekken. Met

Riëtte Knorren, Ans van Cuijk, Twan van

den Heuvel, Karin Jacobs en René Verberne

hebben we, naar mijn bescheiden mening,

een mooie en gretige ploeg die zelfstandig

aan de slag is gegaan. Dat komt al gelijk tot

uitdrukking in de nieuwe naam voor het

evenement: QUATSJA!”

Wat verandert er allemaal?

“Veel. Niet alleen de mix van amateurs en

professionals is nieuw, maar ook de avond

zelf krijgt een vlotter karakter. Acts volgen

elkaar in een hoger tempo op doordat het

uitreiken van medailles tot een minimum

beperkt wordt. Doordat het publiek blijft

staan bij het vertrekken van de artiest en de

opkomst van de volgende wordt ook tijd



J.P.M. Fastfood 
Products

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

TUIN- EN PARKMACHINES

Paul Gabrielstraat 14 • 5753 DG  DEURNE

Tel.: 0493-312171

info@tuinmachinesdeurne.nl

Gelegenheidskleding

Jose Duckers Gelegenheidskleding 

Baarlosestraat 128, 5923 AP, Venlo, Tel. 077-323 08 20

Alles van boerenbruiloftkleding, galakleding, uniformen, kleding

voor carnavalsverenigingen en bijbehorende accessoires.

  “Wat zien jullie 
           er weer geweldig uit”

Kijk ook eens op www.joseduckers.nl

In- en verkoop en reparatie
van alle merken auto’s

Vloeieindsedreef 6, 5753 SM DEURNE, 
T. 0493-313091 / 06-53537725, F. 311618
h.tabor@hetnet.nl / www.autobedrijftabor.nl

www.tuinmachinesdeurne.nl
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OVERPIJNZING

Ik hou van mannen. Én van vrouwen.
Maar ik heb geen relatie.

Ik ben gewoon... Bi zonder.
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JEUGDPRINS XANDER

Ik ben Xander en ik ben gekozen als

Jeugdprins van de Strikkelkes.

Ik zit in groep 8 van de Willibrordus

school in Deurne. Ik vind gitaar spelen

heel leuk en ik zit ook op gitaarles. Verder

zit ik bij scouting Deurne en bij tennis. 

Om prins te zijn is echt leuk als je dat vol-

gend jaar ook kan worden grijp die kans!

Het begin

Ik stond om ongeveer 10 uur op. Na het

ontbijt ging ik douchen, maar het was nog

steeds moeilijk om het niet te vertellen. Dus

toen ik eindelijk in het cultuurcentrum was

vroeg iedereen aan mij: “Wie is de prins,

denk je?” Even later moesten de kinderen

raden wie er in de raad van 11 zat. Toen

iedereen geraden was, moesten we (Evi &

ik) achter een soort van poster en ik mocht

met een schroevendraaier een poster kapot

maken. Toen de poster kapot was zagen ze

mij. Toen de burgemeester mij de steek

opzette, zette hij hem verkeerd om op.

Wilco zei toen, hij staat verkeerd om. Dat

was wel grappig.

JEUGDPRINSES EVI

Mijn beleving als jeugdprinses Evi de

Strikkelkes…

Ik vond het echt heel leuk toen ik hoorde

dat ik jeugdprinses mocht zijn. Voor de

bekendmaking vond ik het niet zo span-

nend, toen ik eenmaal op het podium

stond als prinses vond ik het wel heel

spannend.

De manier waarop ze het bekend maakten

vond ik leuk gedaan. Ik heb echt

heeeeeeeeeeeeel veel zin in alle andere

activiteiten, ik heb ook al een kaartje van

prins Ivo 1 en van prinses Dianne gekre-

gen, daarin stond dat we er een gezellig

feest van gaan maken en dat zal het zeker

worden !!!!!!!!!!!!!!!!

MEGA-
CARNAVALS-
FESTIJN

Door Yvonne van Bussel,

jeugdcommissie

Eén van de leukste activiteiten met

de Strikkelkes is meedoen met het

Megacarnavalsfestijn. Dit is een jaar-

lijks carnavalsbal voor jeugd van 10

t/m 15 jaarVAN HEEL Deurne  in

het Cultuurcentrum in Deurne . 

Vanuit Liessel, Neerkant,

Helenaveen en St. Jozef komen er

bussen vol met jeugd die samen

carnaval gaan vieren.  Dit jaar zette

DJ Niels de hele tent op zijn kop. De

avond werd geopend door alle

Jeugdprinsen en Jeugdprinsessen.

Onze Jeugdprins Thom en

jeugdprinses Guusje stonden te

stralen op het podium. Het eerste

uur droegen de Strikkelkes nog hun

capes en scheepjes, later stortten ze

zich in het feestgedruis in hun eigen

carnavalskleding, samen met

vriendjes, vriendinnetjes en

klasgenoten. Ook zij gingen voor de

prijs van Mooiste outfit. Er was

immer een gaaf mobieltje te win-

nen. 

Op het toppunt van de avond werd

het record langste polonaise verbro-

ken. Een polonaise met 450

feestvierende tieners. Wat een feest

om te zien! Een week voordat het

echte carnaval begon zat de

feeststemming er al goed in.

Ook het komende jaar zullen de

Strikkelkes dit evenement zeker bij-

wonen, vrijdag 21 februari is het

zover!!!

Programma 2014

STRIKKELKES
Zo 5 januari 2014
Bezoek receptie Klein
Houtse Kluppels Mierlo
Hout

Zo 2 februari 2014
Receptie prins Xander ,
prinses Evi en de
Strikkelkes raad van 11

Zaterdag 8 februari 2014
Bezoek receptie
Kuussegatters Veghel

Zo 9 februari 2014
Bezoek receptie Prins Ivo,
Prinses Dianne en de
Peelstrekels

Za 15 februari 2014
Maskers rondbrengen

Vrijdag 21 februari 2014
Mega carnavals festijn

Zaterdag 22 februari 2014
Maskers rondbrengen bij
Deurnese winkels

CARNAVALSPROGRAMMA

Zaterdag 1 maart 2014
Sleutelafhalen
Daarna naar het CCD

Zaterdag 1 maart 2014
Bezoek Jeugdbal Soos
Asteffekan

Zondag 2 maart 2014
Carnavalsmis

Zondag 2 maart 2014
Optocht

Zondag 2 maart 2014
Prijsuitreiking 
kinderoptocht

Di 4 maart 2014
Ukkepukkenbal
Bezoek receptie 
boerenbruidspaar
Afscheid Jeugdraad

STRIKKELKESNIEUWS

Het jeugdprinsenpaar
van 2014

Mega carnavals-

festijn voor alle

Deurnese jeugd

van 10 t/m 15 jaar

Vrijdag 21 februari

Cultuurcentrum

DeurneDe Jeugdraad van Elf 2014: Van links naar rechts: Teun Vriens(vorst), Jarno Munsters,

Lieke Verbakel, Bibi van de Linden, Nynke van Deursen, Xander Vos, Kayleigh Peeters,

Evi Vriens, Robin Arts, Dewi van de Wallen, Sabrina van Rijswijk, Jurre Boerenkamps,

Janneke Keijsers. Op de foto ontbreekt Damian de Haard.

We houden veel van de

Strikkelkes in De Peel; de

jeugdprins en- prinses zijn in

2014 wéér een succes!



Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 AA  DEURNE

T. 0493-310655 F. 0493-310850
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Spoorlaan 9 Deurne

Kindercarnaval

Kinderen € 2,50 entree

Volwassenen gratis

10-ertime

gratis entree

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

BONUSCULTUUR
Belonen is beter dan straffen... Zou ’t?

DE PEELSTREKEL 2014 - EDITIE 55 Prins Ivo I     pag. 16

Peellands best gesorteerde speciaalzaak
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UKKEPUKKENBAL
Op carnavalsdinsdag hadden we het Ukkepukkenbal. Dit was een geweldige en

gezellige ochtend. We hebben genoten van prins Thom, prinses Guusje en de raad

van 11 van de Strikkelkes en de manier waarop ze de kleine Ukkepukken hebben ver-

maakt. 

PRINSESSELIJKE TERUGBLIK

STRIKKELKESNIEUWS

Maar als je prins bent is het veel anders. Je

hebt alle aandacht je mag veel dingen

doen die je anders niet mag, GEWELDIG!

Al vanaf het moment dat je je hebt

ingeschreven is het spannend. Je blijft

uitkijken naar de dag dat je onthuld wordt.

Maar als het eenmaal zover is dan heb je

wel de leukste tijd van je leven. 

Na een lange tijd komt de carnaval eraan,

je gaat  naar dingen toe zoals: Het

Klotgemul, recepties van andere jeugd-

prinsen en prinsessen en naar het ED om

met alle prinsen uit de regio op de foto te

gaan. Tijdens de carnaval heb je het druk

dus is het fijn dat je ook een raad van 11

bij je hebt omdat als je tijd hebt, je ermee

lol kan gaan maken. Voor de rest is de raad

van 11 meestal overal bij! De dingen die je

doet zijn erg leuk en gezellig. 

Na vier dagen hossen en springen is de

carnaval helaas voorbij. Op zaterdag erna

moet je alleen nog maar de sleutel terug

brengen en dan is het feest voorbij.

Dus probeer er zo veel mogelijk van te

genieten!

Groetjes Jeugd-Prins Thom 2012/2013

EEN CARNAVAL ALS PRINS
Nou, om te beginnen is carnaval een van de leukste dingen ter wereld. 

Tijdens deze ochtend hadden we bezoek

van Clown Dico die een geweldig leuke

show heeft neergezet en de kinderen goed

wist te vermaken met zijn goocheltrucs.

De kinderen waren erg enthousiast en kre-

gen na de show de kans om een mooi bal-

lonnen figuur te laten maken. Dit jaar had-

den we voor het eerst ook een knutseltafel.

Deze viel goed in de smaak want hiervan

is heel veel gebruik gemaakt. Vooral de

kinderen die even niet bezig waren met

dansen, hossen en springen konden zich

op deze manier ook lekker uitleven. Vele

mooie knutselwerkjes zijn mee naar huis

genomen. Het bezoek van prins Stefan,

prinses Kitty, de raad van 11 en ook de

dansmarietjes maakte de ochtend hele-

maal compleet en geslaagd! Hopelijk is het

volgend jaar wederom zo’n succes.

DE JEUGDRAAD 

VAN 2013

Afgelopen carnaval zat ik in de raad van 11.

Het leukste vond ik de optocht. Ik mocht

in de wagen kruipen om daar snoep te

pakken. Al het snoep was boven op. We

zijn ook bij Petro wezen eten en daarna

naar Mierlo geweest en op de terugweg

hadden we toeters gekregen en ik toeterde

heel veel. Carnaval was kei leuk!

Xander Vos

Het begon allemaal met de bekendmaking

wel een beetje spannend voor de eerste

keer op een groot podium. Ik kende eigen-

lijk niemand, maar ik had meteen al een

paar meiden gezien die me wel aardig

leken. Het was heel gezellig al meteen de

eerste dag, daarna hadden we allemaal

recepties van andere carnavalsverenigin-

gen. Onze eigen receptie was natuurlijk

heel erg leuk, je moest allemaal mensen

een hand geven en je kreeg snoepjes van

veel mensen. Toen eenmaal de carnaval

was aangebroken waren we niet meer te

stoppen met carnaval vieren. Vooral de

optocht vond ik leuk, het is toch wel heel

speciaal om op de wagen te staan en

snoep te gooien. Maar toen, het afscheid,

ik dacht toen dat was afgelopen, o nee! Nu

zie ik hun nooit meer! Dat vond ik erg

jammer. Maar ja, ik heb een top carnaval

gehad met iedereen. Volgend jaar miss-

chien weer?

Elke van Deursen

Dit is de 2de keer dat ik bij de Strikkelkes

zat en ik vond het nog steeds leuk ik weer

een leuke carnaval gehad met de raad en

met Guusje en Thom en de rest bedankt

voor de leuke carnaval

Jana Manders

Hoi ik ben Janneke Keijzers ik ben 11 jaar

en zat in de raad van 11. Ik vond het dit

jaar erg leuk in de raad van 11 want ik

kende veel kinderen al. het was erg LOL

toen we gingen lunchen in Plein 5!! De

optocht vond ik ook heel leuk en vooral

het snoep gooien! We hadden een erg

leuke club dit jaar!! Het was echt

heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel gezellig!!!!!!

Janneke Keijzers

Het is en blijft leuk bij de Strikkelkes ook al

zit je er twee jaar bij.Aalles blijft leuk en

gezellig. van de optocht tot aan alle recep-

ties. Als ik het kon zal ik zeker nog een jaar

bij de Strikkelkes zijn.

Julian de Groot

Door prinses Guusje

Hallo allemaal,

Deze carnaval was anders dan de andere

voor mij, vooral omdat ik zelf jeugdprinses

was maar ook omdat het jubileumweek-

end was. De prins en prinses van het jaar

daarvoor kwamen bij ons op school om

reclame te maken, maar ik wilde het zo

graag ik had me al lang opgegeven. 

Op een ochtend lag er een brief in de bus

ik was door het dolle heen want ik mocht

mij zelf lid van de Strikkelkes noemen! En

toen ineens ging de telefoon het was Petro

en hij vertelde dat ik prinses werd, ik was

nog blijer en begon rondjes te rennen

maar ik moest wel mijn mond houden dat

was soms best lastig! Eindelijk was het

zondag 11 november 2012, de grote dag,

de dag van de onthulling! Ik was best

zenuwachtig. We moesten bij Plein Vijf

verzamelen en namen afscheid van de

grote prins en prinses en van de jeugd. We

gingen met ons clubje naar het cultuur

centrum en er werd gevraagd of de prins

en prinses wilden zwaaien. Nadat Thom

en ik bekend hadden gemaakt dat wij prins

en prinses waren werden we mee

genomen naar de limousine daar kwam de

jeugdprinsen garde. Samen met hun reden

we naar de markt. Onze namen werden

geroepen en dat was het teken dat we uit

mochten stappen. We kregen onze capes,

de steek, het kroontje en Thom zijn

scepter. De grote prins werd bekend

gemaakt en we gingen met hun naar bin-

nen voor een mini-receptie. Nou, mini was

hij niet! Er waren zoveel mensen!

Na een tijdje wachten kwamen de eerste

activiteiten op gang, we maakten kennis

met prins Stefan en prinses Kitty en prin-

senkind Pip. Daarna gingen we naar recep-

ties van de Klein Houtse Kluppelkes, en de

Kuussegatters. Onze huizen werden ver-

sierd door de jeugdcommissie. We bracht-

en een bezoek aan het ED voor de foto in

de krant. En toen was het zo ver: we had-

den onze eigen receptie. Er waren veel

mensen gekomen, familie, juffen en

meesters, vrienden, kennissen, andere car-

navals verengingen, mijn hockeyteam

kwam ook als verassing dat vond ik kei

leuk! Al gauw genoeg werd het carnaval,

we haalde de sleutel op bij de burge-

meester, en feestten er op los. Zondag

hadden we de carnavals mis en daarna

hadden we de optocht een optocht om

nooit te vergeten! Daarna de prijsuitreiking

en toen feest. Maandag hadden we

bankstellen race en ’s avond hadden we bij

Trends een tiener bal. Dinsdag de laatste

dag van onze carnaval we moesten vroeg

op voor het ukkepukken bal, daarna had-

den we receptie van het boerenbruidspaar,

en daarna afscheid van de raad en de

dansmarietjes. Wij gingen met de grote

prins mee op kroegentocht. En toen was

het bijna 12 uur. We gingen naar de markt

namen afscheid. De pop werd in brand

gestoken door ons  en toen, toen was car-

naval 2013 echt voorbij. Helaas!

Alaaf!
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Bus 3, 5446 NB Wanroij, Tel.: (0485) 45 33 06

email: info@bouwcentercenten.nl

Koperslager 20, 5521 DE Eersel, Tel.: (0497) 51 69 05

email: info@bouwcentervanhoppe.nl

waar uw bouw begint

Kantoor

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

Zelfs met carnaval nemen 
wij u het werk uit handen

M o l e n s t r a a t  6 9  -  5 7 5 1  L C  D e u r n e w w w . k a n t o o r v a n d e m o r t e l . n l
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Het Adres voor:   onderhoud • reparatie • verkoop auto’s

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

www.garagevanbakel.nl

 
Bedrijfswagens Deurne B.V.     Bedrijfswagens Venlo B.V.             Bedrijfswagens Roermond B.V. 
Jan Tooropstraat 5      Tasmanweg 12              Louis Pasteurweg 4 
Deurne       Venlo               Roermond 

0493-313372      077-3870737              0475-324743 

TRUCK SERVICE

TRAILER SERVICE 

BANDENSERVICE

Manders Van Doorne bv

Bezoekadres: Loon 3  - Liessel      Postadres: Postbus 1 - 5757 ZG Liessel

T. 0493 341204       F. 0493 341263      www.mandersvandoorne.nl

Iso 9001.2008    VCA**

Woning- en utiliteitsbouw

Woningaanpassing en uitbreiding

Metselwerken

Prefab beton elementen (maatwerk)

Projectontwikkeling

Onderhoud en renovatie

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

op ’t werruk.
Veul plezier

allemoal!

Carnavalsmaandag
zijn wij gesloten

Arte
Maisdijk 4

5704 RM  Helmond
T 0492  580 500
F 0492  580 505

www.artegroep.nl
info@artegroep.nl

www.arteprojecten.

your next floor
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STRIKKELKESNIEUWS

Sommigen weten het niet maar de jeug-

dactiviteiten worden voorbereid door de

jeugdcommissie van de Peelstrekels. Zij

doen dit met veel plezier en zien dit ook

terug in de dankbaarheid van de jeugd.

Maar ook aan al het leuke komt een einde.

Enkele commissieleden van het tweede en

derde jaar hebben besloten om te stoppen.

Germi van de Weerden

Zij was de secretaris van de jeugdcom-

missie, notulen maken, draaiboek

bijhouden (nauwelijks ervaring met Excel),

brieven en uitnodigingen versturen, web-

site bijhouden, contacten met de jeug-

draad en waar nodig de andere com-

missieleden ondersteunen.

Ellen Arts

Zij kwam bij de commissie na een

geweldig mooi prinselijk jaar. Toen was er

al een klik met de jeugd. Wij dachten, die

moeten we in de jeugdcommissie hebben.

Met de vraag of zij dit wat vond zei ze vol-

mondig ja. Ellen was ook veelzijdig, pre-

senteren van Deurne’s got Talent en recep-

tie, enthousiast maken van de jeugd, last

minute dingen regelen  en waar nodig ook

de andere commissieleden ondersteunen.

Zij en de jeugd vonden elkaar altijd

geweldig.

GERMI en ELLEN heel veel dank namens

de Strikkelkes. Wij, de jeugdcommissie,

zullen jullie missen en ook BEDANKT.

Na het vertrek van deze twee dames

hebben we ook weer nieuwe gezichten

binnen de commissie.

Susan Vriens

Zij heeft afgelopen jaar al een aantal

activiteiten mee georganiseerd  en was

nog enthousiaster geworden dan dat zij

voorheen was. Op de vraag of zij door

wilden gaan met de Strikkelkes was het

een volmondig ja. Wat wil je ook als car-

navalsfamilie? Meedoen aan optocht, John,

haar man, parttime raadslid en lid van de

materialencommissie.  De oudste zoon is

lid geweest van de Strikkelkes en wil dit in

2014 wederom. 

Jolanda Verberne

Na een jaar hoofdsponsor, Brofa,  te zijn

geweest en een jaartje als echtgenoot van

een gastraadslid is zij bij de jeugdcom-

missie gekomen. Zij neemt deels de taken

van Germi over. Jolanda hartelijk welkom

bij deze fantastisch en gezellige club.

Geniet ervan en succes.

Afgelopen jaar hebben  we de ex-

jeugdprinsenparen al in een herkenbaar

polo gestoken. Ook werd de jeugdprinsen-

garde  al een beetje betrokken bij de uit-

JEUGDCARNAVAL
Het is zeven jaar geleden dat we voor het eerst een echt jeugdprinsenpaar hadden

bij de De Peelstrekels. Als ik alle herinneringen zou op moeten schrijven zou het een

lang verhaal worden; dus dat bespaar ik jullie. Toch een korte terugblik. 

GEIN OP

’T PLEIN

2013
Maandag  11 februari 2013 vond de

tweede editie van Gein op het Plein

plaats , oftewel de bankstellenrace op

een parcours  op de Markt, de

Raadhuisstraat, het Martinetplein  en

dan weer terug naar de Markt. 

Hindernissen zoals  de  zandbak,  een

wip, het  worst(zicht)-prikken  waren de

gein-onderdelen en moesten er tevens

voor zorgen dat de bankduwers even

de krachten moesten inhouden om er

zeker van te zijn dat de bankzitters  op

de bank bleven en ongeschonden met

de benodigde attributen  over de finish

kwamen.

Onder de deelnemers natuurlijk de

Grote prins (de prinses nam een klein

gedeelte van het parcours plaats op de

race-bank) en de jeugdprins  en –prins-

es. En verder nog groepen van het

voorgaande jaar die hun tijd van toen

wilden verbeteren. 

De toeschouwers en deelnemers trot-

seerden kou en een gure wind, het

mocht de gein en het enthousiasme

van de deelnemers aan dit evenement

niet drukken. Als extra service voor het

publiek was er deze keer een profes-

sionele tijdsaanduiding aanwezig.  

Nadat na een goed uur alle deelnemers

over de finish waren,  uitgeput en naar

adem snakkend, opgelucht omdat de

bankzitters nog steeds op de bank

zaten, of met een bank met een wiel

minder, werden de tijden met elkaar

vergeleken. In de categorie 16+ was het

de bank van de scouting die met de eer

ging strijken, en bij de categorie 16-

was het de jeugdprinsengarde die de

snelste tijd had. 

Nog een dank je wel voor alle deelne-

mers en iedereen die op welke manier

dan ook een bijdrage heeft geleverd om

gein op het plein te krijgen.

Parkeerwachters zagen de gein op het

plein heel anders en stopten bonnen

achter de ruitenwissers van de enige

twee geparkeerde auto’s op de betaald

parkeren plekken.    

voering van de jeugdactiviteiten. Dit jaar

gaan we dit verder uitbreiden door  hen al

bij de organisatie te betrekken. Zij staan

dichter bij de jeugd en kunnen zo frisse

ideeën inbrengen voor de toekomst. Na de

eerste vergaderingen hebben ze al de

vreemdste plannen. Zij zullen samen met

de commissieleden er weer en lollige,

gezellige, onvergetelijke, carnavaleske, niet

te missen, carnaval van maken.

Op zondag 10 november 2013 is ons

nieuwe prinsenpaar en de raad van 11 bek-

end gemaakt. Met hen  gaan we carnaval

2014 vieren met recepties, optocht,

Sleutelafhalen, jeugdbals en nog veel meer.

Wij wensen de Prins Xander en Prinses

Evi en nieuwe raad van 11 een fijne car-

naval!

JEUGDPRINS-

ONTHULLING

2013

11-11-2013 het was zover, de bekend-

making van de Raad van 11 van De

Strikkelkes en van onze nieuwe

Jeugdprins en Jeugdprinses! In dit spe-

ciale Jubileumjaar in een nieuw jasje

gestoken. Het is nog vroeg als alle leden

van De Strikkelkes  zich allemaal verza-

melen bij Plein Vijf. Ja inderdaad, de

leden van De Strikkelkes... 

…Maar twee van hen weten op dat

moment dat zij de nieuwe Jeugdprins en

nieuwe Jeugdprinses zullen worden. Nadat

iedereen de nodige instructies heeft gekre-

gen over het verloop van de middag lopen

we met z’n allen en een grote kist richting

het Martinetplein. Daar wordt vervolgens

bekend gemaakt aan iedereen wie de

nieuwe Jeugdprins en nieuwe

Jeugdprinses worden. 

De leden blijven vervolgens achter op het

plein en met de nieuwe heersers wordt de

weg vervolgd naar een grote limousine.

Op het Martinetplein stijgt ondertussen de

spanning want daar worden de leden van

de raad van elf op gehaald door de grote

raad van 11. 

Op een grote tandemtrein komen zij aan

op de Markt in Deurne waar ze

voorgesteld worden aan het massaal

opgekomen publiek. Nadat er een seintje is

gekomen mag de limousine zijn weg

inzetten richting de Markt waar daar

aangekomen uitstappen Prins Thom (van

den Broek) en Prinses Guusje (Arons).

Zij zijn de nieuwe heersers van De

Strikkelkes. Als slogan hebben ze bedacht

Carnaval met De Strikkelkes wordt hele-

maal top met prins Thom en Prinses

Guusje voorop!!!!!!!!!!!!” 

En ja.

Carnaval 2013

was TOP!
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Autofr
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 roeren wij
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u weer van harte 
 roeren wij alleen

 

ansenAutofr
Deurne

olvo-specialist

 welkom. w
n de trom,

  

daarna bent u weer van harte welkom.

Betrouwbare en betaalbare auto’

onderhoud alle merken en 

ansenAutofr

tel. 0493-313418     www

 

daarna bent u weer van harte welkom.

Betrouwbare en betaalbare auto’

onderhoud alle merken en 

ansen aat 6 5753 RLoltstrVVo

.aut-313418     wwww.

 

sBetrouwbare en betaalbare auto’

APK.onderhoud alle merken en 

Deurne5753 RLL 

.autofransen.com

 

Langstraat 140            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)

Zeilbergsestraat 120
Deurne

GLAS- EN SCHILDERWERKEN

NIEUWE KLEDINGLIJN DE PEELSTREKELS
PEELSTREKELRIJK- De Deurnese tobdesigner en cnoeiturier BurpBerrie heeft voor de Peelstrekels een nieuwe 
kledinglijn ontworpen. Bij de presentatie, tijdens het 55-jarig bestaan van De Peelstrekels vielen er vele oeh’s en ah’s
te horen van niet de minsten. Hoewel een van de talrijke aanwezigen schamperend sprak over carnavalsclub De
Toffelklidjes, kunnen wij, namens de fashionafdeling van De Peelstrekel, met een gerust hart zeggen dat de nieuwe
dracht der Peelstrekels, bijzonder smaakvol is en ook het pochetje, dat in de verte doet denken aan een servet, is een
subtiel complementair element.   
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PIKZWART?

WASPIK!
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dansmarietjes



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

Van de Mortel

Lederwaren

Stationsstraat 15 Deurne

Tijdens de carnavalsdagen gesloten

Voor al uw verf-, glas-, behang- en schilderwerken

Zeilbergsestraat 41
5751 LH DEURNE
0493-312182

Kerkstraat 32a

5751 BH  DEURNE

0493-320079

Kapper

Kerkstraat 32b

5751 BH  DEURNE

0493-311677

Verkoop, service en reparatie van

huishoudelijke en inbouw apparatuur.

Landelijk erkend installateur.

Molenstraat 2 5751 LD Deurne 0493-312393

www.witgoedspecialistelectrokuijpers.nl
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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

HEBBEN TOURS LIESSEL

0493-342342

Snoertsebaan 22, 5757 Liessel www.hebbentours.nl

Voor al uw vervoer
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STREKELS 

VAN HET JAAR 

 
1977 Piet van Dijk († 1993)  
1978 Frater Francino († 2005) 

1979 Cor van den Broek († 1983) 

1980 Piet van Hoek († 1989) 
1981 Pater Rompa († 1994) 

1982 Noud Huizing 

1983 Jan Lichteveld 
1984 Mien Valkenburg (†2005) 

1985 Pieter van de Loo  

1986 Henk Bijnen 
1987 Cor Brüggenwirth 

 

1988 Sjaak Obers 
1989 Anny Berkers 

1990 Peter van Oosterhout 

1991 Dirk Koster († 2006) 
1992 Theo Lokin 

1993 Leny Kuijpers  

1994 Martien van den  Broek († 2013) 
1995 Gerard Geurts 

1996 Hans Keeren 

1997 Fons Vullings († 2000) 
1998 Toon Manders 

 

1999 Fridus de Wit 
2000 Ties Verbaarschot  (†2013) 

2001 Ger Achterberg († 2005) 

2002 Gerard Verhappen 
2003 Piet Aldenzee 

2004 Willem van der Sman 

2005 Marian Brood 
2006 Piet Aarts 

2007 Jan van der Loo 

2008 Jacqueline Schrama 
2009 Marcel Koolen 

 

2010Wim van de Munckhof 
2011 Theo Goossens 

2012 Miranda Denkers 

2013 Henry van den Berkmortel 

MARTIEN THIJSSEN WETHOUDER

VAN CARNAVALSZAKEN

De Dikke van Dale geeft bij het woord

wethouder de volgende verklaring:

“Vanouds de titel van zekere personen

uit het stadsbestuur. Thans een door de

gemeenteraad uit zijn midden gekozen

lid van het dagelijks bestuur van een

gemeente. Ook vrouwelijke functionaris-

sen kunnen als wethouder worden

aangesteld.”

Om met het laatste te beginnen, in 2012

werd Karin Tinga geheel terecht benoemd

tot wethouder van carnavalszaken. Die titel

geeft het recht in het jaar erop de vol-

gende wethouder van carnavalszaken aan

te wijzen. Aldus deed Karin. Ze stak een

verhaal af waarin allengs duidelijk werd

wie de nieuwe wethouder van carnaval-

szaken 2013 zou worden...

Dit alles gebeurde na het eten op maanda-

gavond tijdens carnaval bij zaal van de

Putten. Ik zat in de zaal en luisterde aan-

dachtig naar haar woorden. Al naar gelang

haar speech vorderde, had ik zoiets van:

“Oh nee, niet ik!” Niet ik, want het is belan-

grijker dat iemand anders in de spotlights

wordt gezet. Iemand uit de raad van elf of

een van de dames. Karin besliste anders.

Het “uit zijn midden gekozen lid” ofwel

wethouder van carnavalszaken 2013 was

ik. Ik voelde en voel me zeer vereerd dat ik

deze onderscheiding heb mogen ontvan-

gen. Tot op heden is me nog niet duidelijk

welke bevoegdheden ik eigenlijk allemaal

heb, maar dat mag de pret niet drukken.

Het is me in ieder geval wel duidelijk dat

één van mijn bevoegdheden is de

wethouder van carnavalszaken 2014 aan te

wijzen. Ik beloof jullie dat het iemand zal

worden die van de carnavalswet houdt!

Strekelschap komt als een complete verrassing…

STREKEL VAN HET JAAR

Tsja, daar zit je dan met je goed gedrag

(en je vrouw). Op een van de gala-avon-

den van De Peelstrekels was ik uitgen-

odigd om aanwezig te zijn. Altijd wel

leuk zo’n programma, dus heb ik ons

aangemeld. Gala-avond: dus, een beetje

net zwart pak aan, zwart shirt en wit

strikje en weet je wat? Vooruit we doen

witte schoenen. Het oog wil ook wat.

Wist ik veel! Gezellig avondje, leuke acts,

enorm lachen. En ja, elke act ontvangt

een onderscheiding. Zoiets.

Tot het moment dat de Strekel van het

jaar aan bod komt. Ik zat het zo’n beetje

af te kijken. Tot mijn oren zich spitsten,

want er kwamen wel heel veel dingen

voorbij die mij bekend voorkwamen.

Het eindigde met een animatiefilmje van

De Peelstrekels. Door Spiegel gemaakt

met als doel werving van raadsleden.

Maar wat er oorspronkelijk niet in het

filmpje voorkwam was mijn naam. En nu

stond die er in een keer in ???? Pardon?

Dit gaat over mij... 

Er was een complot rondom mij ges-

meed. Iedereen was op de hoogte

behalve ik. Het volgende moment

nodigde Martien Thijssen mij en Marleen

uit op het podium te komen want de titel

Ere-Strekel was voor MIJ! Vervolgens

word je met tromgeroffel en

hoorngeschal naar het podium

gedirigeerd waar je vol in de schijnwer-

pers staat. En dat is precies nooit mijn

doel geweest. Mijn bijdrage aan De

Peelstrekels speelde zich vooral af in de

achtergrond.

Na eerst jaren optocht-jurylid te zijn

geweest heb ik me met de krant en de

versiering van de residentie en nog zo

wat andere zaken beziggehouden. Daar

heb ik nooit voor in de schijnwerper

willen staan. Maar als het dan toch zo ver

is moet ik zeggen: het geeft wel een heel

goed gevoel als je weet dat het

gewaardeerd wordt. Nog steeds draag ik

de Peelstrekels en carnaval een warm

hart toe (en een paar handen achter de

schermen). Waarom? Carnaval is een feest

van creativiteit. Verder dan sommigen

denken. Met onze vriendenclub STIEF

hebben we er jarenlang een verrassende

bijdrage aan kunnen leveren. Creativiteit

met inventiviteit daar draait het om! 

Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven

die in Deurne gevestigd zijn meer beteke-

nen voor Deurne in de vorm van spon-

soring in financiële of in materiële zin. Op

die manier maken we samen, naast de

serieuze zaken, van het leven een feest!

Vanaf deze pagina wil ik De Peelstrekels

bedanken voor de ere-titel en de bloe-

men! Ook de vele spontane reacties die ik

kreeg na bekendmaking van mijn ere-titel

waren hartverwarmend. Bedankt allemaal

het deed mij goed! 

Strekel van het Jaar 2013

Henry van den Berkmortel

VETLIRRE MEDALLIE

Je beseft pas wat een stukske leer

betekent als je zelf de Vetlirre Medallie

ontvangt omdat de carnavalsmensen om

je heen vinden dat je deze verdient. Het

moment supréme heb ik heel apart

beleefd...

Tijdens de Klotgemulavond nam ik de pre-

sentatie voor mijn rekening omdat Wilco

was verhinderd. Met een veer op/in mijn

steek was ik in de rol van Vorst (en die

functie voor een avond te bekleden was

mooi!). Bij mij was een naam bekend die

de Vetlirre zou krijgen en ik had gedurende

de avond al diverse malen de zaal

ingekeken, maar door de felle lamp was er

niks te zien.

Martien gaf mij aan dat hij diegene al had

gezien, dus het zou goed komen. Toen ik

de burgemeester op het podium haalde en

hij zijn verhaal begon te vertellen was ik

eigenlijk met twee zaken bezig: nadenken

over wat ik nog moest aan- en afkondigen

en volgens wat de burgemeester zei. Ik

kon zijn verhaal totaal niet plaatsen bij de

naam die ik voor ogen had. Het geroeze-

moes in de zaal zwelde aan en de burge-

meester keek mij intussen aan…

Och, nee toch… Ben ik er zelf in getrapt…

Ook Carola was niet op d’r werk, maar in

de zaal…

Ik heb echt sprakeloos gestaan en dat is

ook te zien op de DVD: het applaus uit de

zaal was hard en gemeend en dat heb ik

als super ervaren.

De Peelstrekels hebben voor altijd een spe-

ciaal plekje in mijn carnavalshart! Dank

voor deze geste!

Erwin Boerenkamps



 Europaweg 101, Helmond  (0492) 525 001  www.carmovementoutlet.nl

 Varenschut 21C, Autoboulevard / Helmond (0492) 588 989  www.carmovement.nl

Carnavalsmaandag en -dinsdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Superscherpe 
prijzen 

alleen tijdens de
canavalsdagen 

me t 
Outle t-k orting!

Bij de Carmovement’s 
kunde alles goeh 
bekieke, en de 

scherpe outletprijzen 
zijn zichtbaar laag!

‘t is mar 
hoe ge 

ut 
bekiekt

www.peelstrekels.nl
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OUD PEELSTREKELPRINSEN
G A L L E R I J  D E R

PRINS JAN I

PRINS harry I

PRINS frits I

1959

1967

1975

1983

1991

1999

1961

1969

1977

1985

1993

2001

1963

1971

1979

1987

1995

2003

1965

1973

1981

1989

1997

2005

1960

1968

1976

1984

1992

2000

1962

1970

1978

1986

1994

2002

1964

1972

1980

1988

1996

2004

1966

1974

1982

1990

1998

2006

PRINS HEIN I

PRINS jan IV

PRINS ton I PRINS bert I

PRINS wim III

PRINS wim IV

PRINS twan i

PRINS AD I

PRINS neel I

PRINS wim

PRINS jan vi

PRINS kees I

PRINS Stephan I

PRINS FRANS I

PRINS theo I

PRINS huub I

PRINS marcel i

PRINS christ i

PRINS frank i

PRINS HEIN I

PRINS Pierre I

PRINS charles I

PRINS jan V

PRINS jo I

PRINS Leon

PRINS JAN II

PRINS leo I

PRINS Toon I

PRINS Ties I

PRINS jan VII

PRINS johan I

PRINS MARTIEN I

PRINS gijs I

PRINS piet I

PRINS arjan i

PRINS michiel i

PRINS peter I

PRINS JAN III

PRINS willy i

PRINS wim ii

PRINS leon I

PRINS raoul I

PRINS ad II

PRINS ad III

PRINS frans II

BRÜGGENWIRTH

kuypers

hurkmans

van der L Inden

cor keeren

van midden

hoeben

Brood

NIES

van de kerkhof

van baars

van kessel

van nunen

manders

trienekes

HENDRIKS

hoebergen

kivits

van osch

kivits

van de mortel

welten

van den broek

VERDONSCHOT

van de broek

van bree

ahout

dankers

van deursen

VERHAEGH

Verhees

hölskens

verbaarschot

SMEETS SMEETS

Keeren

van goch

van driel

verheijen

verdonschot

lichteveld

Markhorst van de broek

van de mortel

berkers

van doorne

2004 2004 2004 1994 1998 19962012 1994

1995

1978

2005

2005

2001 1991

2009

welten

verhaegh

2012

PRINS TWAN II
van den heuvel

2007 2009 20112008 2010

PRINS marc i PRINS perry IPRINS albert I PRINS jos IPRINS hein II
van berloAlbers louwers manders van nunen

2013

PRINS stefan i
aspers

† 2013

2013

† 2013

† 2013
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Haageind 46 Postbus 302 5750 AH Deurne

Tel. 0493-310505 Fax: 0493-320260

STATIONSSTRAAT 5
DEURNE

Voor dat nét-even-beter gekleed gaan

Langstraat 142 (langs de weg Deurne Venray)

5754 PB DEURNE

Tel. 0493 323133

Site: www.delinden.com

TUINARCHITECTUUR

AANLEG

ONDERHOUD

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

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

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

DE PEELSTREKEL 2014 - EDITIE 55 Prins Ivo I     pag. 28



DE PEELSTREKEL 2014 - EDITIE 55 Prins Ivo I     pag. 29

OPTOCHT IN BEELD

2013



Paul Gabriëlstraat 6a

5753 DG  DEURNE

T. 0493-311041

F. 0493-310989

Voor al uw drukwerk

Kado Shop
Van Calis

Voor al uw leuke kadootjes

en byouterieën

Stationsstraat 30 – DEURNE

Telefoon 0493-312963

Autopoetscentrale, 30 meter lange autowasstraat, autowasplaatsen, stofzuigers

HEUVELSTRAAT 7, 5751 HM  DEURNE

Timmerbedrijf Claassen

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

Bel of surf naar onze website 
en vul het contactformulier in

Florijn 10A 5751 PC DEURNE
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

Vishandel Henk Bos 06-53431703 / 033-2986494

Voor de lekkerste Kibbeling en de fijnste Maatjesharing
Donderdag 10.00-13.00 uur & Zaterdag 10.00-15.00 uur JUMBO, Schelde-Koolhof

SHOEBYFASHION.COM DE WEVER 10-12, DEURNE

IT’S ALL  
ABOUT STYLE
FASHION VOOR DAMES, 
HEREN EN KIDS
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DE BLAUW SCHUT

Niks nieuws onder de zon in het Peelstrekel-rijk. Zie hier een foto van de Blauw Schut

die poseert vooraf-gaand, of na afloop van, het optreden voor beschermheer Leo

Coolen. We schrijven het jaar 1985, het is 30 november. De oprich-tingsdatum van De

Blauw Schut.

Achterste rij vlnr: Anja Tabor, Bets Dielissen, Riek van Goch, Mies van den Broek, Bep

Prinsen. Voorste rij vlnr: Ria Smeets, schuthond Van den Broek, Annie Kivits.

DE PEELSTREKEL 2014 - EDITIE 55 Prins Ivo I     pag. 31

D’N OPSTEKER 2013

SENIORENMIDDAG
Zaterdagmiddag 8 februari vindt de seniorenmiddag van De

Peelstrekels plaats in het Cultuurcentrum Martien van Doorne

(WorstZicht).

U wordt vanaf 13.00 uur verwelkomd door het VTO en om13.30 uur

maken De Peelstrekels hun opwachting. Het programma is om

ongeveer 16.30 uur afgelopen.

Voorverkoop

Over de voorverkoop van deze middag wordt u via de diverse media 

op de hoogte gebracht.

PROGRAMMA

DANSMARIETJES

X-PRESS

TRIO NIX GELOGGE

HANS VERBAARSCHOT

Loterij & Pauze

LÓT ZE MÉR SCHEUVE

TWAN

TON BREKELMANS

OPTOCHT 2014
Voor we u informeren over de optocht van 2014 willen we vanaf deze plek Willy

Goossens en Harrie Munsters bedanken voor hun jarenlange ondersteuning bij de

optocht van De Peelstrekels. Vorig jaar leidden zij voor het laatst de optocht met de

overige vrijwilligers in goede banen. Een welgemeend dankjewel is op zijn plaats!

De optocht van 2014 begint zondag 2 maart met het opstellen van de deelnemers; voor

de grote optocht is dat vanaf 12.30 uur en voor de kinderoptocht om 13.00 uur. Om

13.30 uur trekt de optocht aan vanaf het Stationsplein en gaat via de Spoorlaan,

Stationsstraat, Markt, Visser, Kruisstraat, Kerkstraat, Molenstraat en Europastraat

(alwaar op de rotonde de optocht ontbonden wordt).

Alcoholvrij

Ook dit jaar is de optocht natuurlijk weer alcoholvrij. Vorig jaar zijn er geen incidenten

geweest rondom geluid en alcohol, deze lijn wordt in 2014 doorgezet.

Prijsuitreiking

Nieuw dit jaar is dat prijsuitreiking van de grote optocht aansluit op die van de kinderop-

tocht. Rond 17.30 uur is de prijsuitreiking van de kinderoptocht in de grote zaal van het

Cultuurcentrum (WorstZicht).

Motto

’t Is mar hoe ge ut bekiekt…

Is het motto van de optocht van 2014. Laat u hierdoor inspireren en haal alles uit de

kast!

De optochtcommissie

“Jazeker, natuurlijk
komen wij naar de
receptie van de
Prins!” “Hoezo?”, zeg
ik tegen Karin onze
secretaris.

Achteraf is haar telefoontje wel duidelijk
geworden! Natuurlijk gaan wij naar de
receptie van Prins Stefan 1 en zijn Prinses
Kitty. Prins Stefan 1 komt uit de gelederen
van de PR|Cie van wie Klaas in 1993 De
Opsteker kreeg.

Bij binnenkomst was het direct al heel
hectisch. Wij begrepen er niets van. We
moesten snel doorlopen want nu was het
nog feliciteren voor de mensen die niet in
groepsverband komen. Ik dacht nog, wat
een gedoe is dat hier!

Terwijl wij al op het podium staan moet er
nog gauw een groep die dwars door de
Hosbengels loopt met de Prins en Prinses
op de foto. Nou vooruit dan maar. Daarna
stopt de muziek en ineens staan daar de
PR|Cie mannen van het eerste uur op het
podium.
Als dan mijn naam wordt genoemd is de
verbazing groot. Krijg ik de Opsteker 2013?
Hoezo?
Precies 20 jaar geleden kreeg Klaas zijn
onderscheiding en nu zijn wij het eerste
echtpaar die allebei deze zilveren speld
mogen dragen. En dan is de mijne nog wel
uitgereikt door PR|Cie lid én Prins Stefan 1.

Ook al maken wij geen deel meer uit van
de Raad van 11, wij zijn en blijven
Peelstrekels. Achter de schermen doen
Klaas en ik ons eigen werk en de waarder-
ing daarvoor voelen wij.

PR|Cie en Dames, dankjewel voor deze
verrassende onderscheiding.

Beitske Vogel

RIJK DER SERPENTINES
De Peelstrekels bij de prinsonthulling 2013 van het Rijk der Serpentines.

Op 28 januari 2013 werd tijdens een
feestelijke avond onthuld dat Luuk Aerts
en Ina van Hout tijdens de carnaval prins
en prinses van Het Rijtven zouden zijn. 

Ze kregen symbolisch een grote sleutel
aangereikt om te kunnen heersen over
het Rijk der Serpentines. 
De Peelstrekels waren hierbij in groten
getale aanwezig. Dit werd enorm
gewaardeerd! Het VTO orkest maakte met

hun muziek de feestelijke onthulling
compleet. 

Prins Stefan en zijn prinses gaven prins
Luuk en prinses Ina tot slot nog een aan-
tal waardevolle tips. Ook komend jaar zijn
de Peelstrekels aanwezig bij de onthulling
op Het Rijtven. De carnavalsvierders van
ORO kijken erg uit naar de carnaval. En ze
vinden het hartstikke leuk om dit samen
met de Peelstrekels te vieren!
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Een terugblik

BOEREN-
BRUILOFT
2013
Eind 2012 werden we gebeld door de

commissie boerenbruiloft. 

Het bruidspaar van 2013 had ons op de

namenlijst gezet en zouden het leuk vin-

den als we in de onechte familie kwa-

men. We hebben ja gezegd en zijn het

avontuur aangegaan. 

Het was leuk om kennis te maken met de

andere leden van de onechte familie. In de

voorbereiding zijn we bijna wekelijks bij

elkaar geweest om het een en ander voor

te bereiden. Zo moest er natuurlijk een vri-

jgezellenavond komen en we moesten iets

verzinnen voor de optocht. Het cadeau

moest worden gekocht en niet te vergeten

het beletsel…

Op 13 januari 2013 was het zover; de bek-

endmaking van het boerenbruidspaar

2013. In onze boerenkleding werden we

verwacht bij Plein Vijf. Door een mooie

film en diverse attributen werd langzaam

duidelijk dat het ging om Maarten en

Marion Munsters alias Martinus en Marie.

Na het officiële gedeelte  van voorstellen,

handtekeningen zetten en felicitaties werd

het nog een erge gezellig middag. Er

zouden er nog verschillende volgen…

Walsbergs bont, Dancing with the stars,

receptie prins en jeugdprins, SV Deurne,

Gala-avond, 

Kommer en Kwijl, Sleutelafhalen, car-

navalsmis  en de optocht. Je bent een

onechte familie maar door het vele con-

tact wat je met elkaar hebt in een korte

periode voelt het net als een echte familie.

Hoogtepunt was natuurlijk de dinsdag zelf,

de trouwerij, het begon in de ochtend bij

het bruidspaar thuis. Van daaruit zijn we

onder muzikale klanken vertrokken naar

het CCD. Nadat de beletsels waren uitge-

sproken en prins Stephan de huwelijksakte

had voorgelezen kon het laatste feestje

beginnen. We hebben in het CCD warm

gedraaid en vervolgens geëindigd bij de

Potdeksel. Helaas komt aan alle mooie din-

gen ook een einde; 24.00 uur

Popverbranden. 

Einde carnaval 2013!

Boerenbruidspaar 2013

Hoe zijn we in dit avontuur terecht

gekomen? Op een doordeweekse dag in

oktober zei Marion: “Maarten rij jij even

naar Elly Beekers om wat spullen af te

geven.” Toen ik aanbelde kwam Elly,

zoals gewoonlijk, achterom en klonk het

heel luid en met een lach: “Hier staat

onze toekomstige boerenbruidegom!“  Ik

zei, ook met een lach: “Ge bent gek.”

Ik gaf de spullen af en ging naar huis en

zei tegen Marion: “Je moet niet raar

opkijken als Elly een keer belt en vraagt of

we boerenbruidspaar 2013 willen worden.”

Een week of wat later was het zover. Elly

en Marion spraken af, iets wat ze wel vaker

doen omdat ze elkaar van vroeger kennen.

’s Avonds vertelde Marion dat ze gevraagd

was om Boerenbruidspaar te worden. Ze

had gezegd dat ze dit eerst met mij moest

overleggen. Nou, ze vragen je maar een

keer, dus ja! Met 19 jaar in de raad bij De

Peelstrekels heb je de nodige boeren-

bruiloften meegemaakt en nu kregen wij

die kans.

Voorpret

En toen begon het. Voorstellen aan de

commissie, wat gelijk het nodige huiswerk

opleverde: een boerennaam verzinnen en

een lijst maken van bekenden die we

graag in de onechte familie wilden.

Trouwkleren uitzoeken en naar de foto-

sessie. Alles in het diepste geheim: onze

kinderen Julia en Jarno mochten van niets

weten! Dat geheim houden was wel het

moeilijkste, zeker omdat de onthulling op

13 januari was en wij beiden dat weekend

jarig waren…

Onthulling

Zondagmorgen 13 januari: Julia en Jarno

verteld wat er te gebeuren stond. ‘s

Middags naar Plein Vijf via de achteringang

(spannend!) . Op een hotelkamer de

boerenkleren aan en met ons vieren

wachten tot we naar beneden konden.

Toen we eindelijk ons gezicht mochten

laten zien , viel de gezonde spanning van

ons af. 

Wij werden voorgesteld en de onechte

familie werd aan ons voorgesteld. Dat het

een keischone onechte familie was bleek

uit de verhalen die zij tijdens deze eerste

dag vertelden. We tekenden ons contract

onder toezicht van de Peelstrekelprins en

namen de felicitaties in ontvangst.  

Ons huis werd gekroond, daarna volgden

Walsbergs Bont, Dancing With The Stars,

SV Deurne, recepties en een vrijgezellen-

feest, eentje voor de vrouwen en een voor

de mannen. 

Carnaval

Op zaterdag de sleutel afhalen en daarna

de kerk versieren (Marion werkt samen

met een aantal anderen aan de car-

navalsmis) daarna naar het CCD en gezel-

lig samen uit eten. Op zondag vroeg uit de

veren, want als goede boer moet je naar

de kerk. Een carnavaleske mis met mooie

liedjes, woorden en teksten, hierna snel

een broodje en daarna de optocht. De

onechte familie had een slee gemaakt

waarin we mochten zitten en zo werden

we rondgetrokken. We voelden ons prins

en prinses en hebben genoten van al die

positieve reacties. Op maandag een vrije

dag ter voorbereiding op de… 

Trouwdag

In alle vroegte broodjes smeren, koffie

zetten, een borrel klaarmaken, want de

onechte familie moet je paaien zodat je

weinig beletsels krijgt. Felicitaties en

cadeautjes van de echte familie, de com-

missie en de onechte familie in ontvangst

genomen en gezellig samen gegeten. Van

huis uit te voet onder muzikale begeleid-

ing naar het CCD. Wat is die weg lang! De

kapel had opdracht gekregen niet de kort-

ste route te nemen... Onze dank gaat uit

naar deze kapel. Deze rasmuzikanten, had-

den in korte tijd enkele nummers samen

ingestudeerd. Aangekomen bij het CCD

konden de beletsels beginnen. Het kwam

goed en de trouwerij onder aanvoering

van prins Stefan van de Peelstrekels kon

beginnen. Onze tweede keer…. Felicitaties

en ludieke cadeautjes. Voor we het wisten

was de tijd om. Middernacht, de pop werd

verbrand. Tinus en Marie waren weer

Maarten en Marion, maar het was nog niet

helemaal afgelopen…

De boog moest nog afgebroken worden,

de beletsels afgewerkt, de fietstocht én het

55-jarig bestaan. En dat terwijl ons verteld

was dat het maar twee activiteiten waren

waar we zeker aan mee hoefden te doen.

Samenvattend: het was een keigezellig

fisje. We hebben enorm genoten, zijn een

hele ervaring rijker en we hadden dit voor

geen goud willen missen! Iedereen hart-

stikke bedankt! We genieten nog regel-

matig na, omdat alles op film is vastgelegd.

We wensen onze opvolgers ontzettend

veel plezier toe. En… Laat het maar

gebeuren.

Heel veel groetjes van boerenbruidspaar

2013  Tinus en Marie.       

We kijken terug op

een mooie tijd die

we niet hadden

willen missen.
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BOERENBRUIDSPAREN

DOOR DE JAREN HEEN

EEN TRADITIE

DE DEURNESE

BOERENBRUILOFT
De lange lijst van boerenbruidsparen, althans die bruidsparen die bekend zijn, laat

een mengeling zien van echtparen van DIVERS pluimage. Zij trokken  door de tijd

heen de stoute klompen aan en gingen als boerenbruidspaar door het leven. 

Dat maakt de Deurnese boerenbruiloft ook

zo mooi. Iedereen kan in principe boeren-

bruid, of bruidegom worden, als Deurne

Centrum of Walsberg, maar de woonplek

is. Soms doet zich wel eens een keuze

voor die op het randje van een ander car-

navalsrijk ligt, maar ook dat zorgt dan

weer voor veel gespeelde discussie en

grote hilariteit, en dat hoort zeker bij de

boerenbruiloft. Vroeger werd er op zijn

Deurnes  “getoaffeld” en op die manier

werd de zaak dan op scherp gezet, tegen-

woordig zijn het de beletselen die

weggewerkt moeten worden voordat er in

de onecht kan worden getreden.

Boerenbruiloft is een traditie die

springlevend is gebleven.

Ook de ondertrouw, het aantekenen, zeg

maar het uitkomen van het bruidspaar,

heeft door de tijd heen vele vormen gek-

end. Tegenwoordig is Plein Vijf  de locatie,

die door de huidige Commissie

Boerenbruiloft is uitgekozen, voor deze

happening. Een sfeervol gebeuren, dat

meteen  het ijs breekt voor het aanstaande

boerenbruidspaar, en ze direct in het zon-

netje zet. 

De trouwerij, met aansluitende receptie en

bruiloft, speelt zich nog steeds af in het

centrum van Deurne. De dinsdagmiddag

van carnaval, staat daarvoor in veel agen-

da’s, en op kalenders gereserveerd. Je

moet erbij zijn geweest, om het echte

boerenbruiloft gevoel te hebben. Ook dan

speelt boerenmoes een hoofdrol. In veel

geschenkjes voor het net in de onecht ver-

bonden boerenbruidspaar, speelt

Boerenmoes een belangrijke rol. 

Wie wordt het boerenbruidspaar in het

carnavalsjaar 2014. Wie zijn de gelukkigen?

Een tipje gelicht van de sluier van de bruid,

en de pet van de bruidegom:

De bruidegom en bruid hebben beide de

middelbare leeftijd. Ze houden van voetbal,

net zoals 4 miljoen andere Nederlanders.

Zijn ook actief in de winter, net zoals heel

veel Nederlanders. Het zijn actieve wande-

laars, net als bijna iedereen in ons kikker-

land. Ze hebben een hond. Die hebben we

in ons landje ook wel een aantal. Het zijn

echte vakantiegangers, en dat doen ze ook

op zijn Hollands. En, en dat is dan de laat-

ste tip, ze houden van zang en muziek. 

Alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes wor-

den hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn bij

de onthulling.   Deze vindt in 2014 plaats

op zondagmiddag 26 januari in Plein Vijf.

Dubbel geluk in plaats van ongeluk.

De Commissie Boerenbruiloft

Organisatie: Den Instuif / Den Deel /

KPJ/Mixed Hockeyclub

1959 H. Vrunt en Anneke Brüggenwirth

1970 Harrie Geven en Maria Prinssen

1971 Geen boerenbruiloft

1972 Geen boerenbruiloft

1973 Peter Gevaert en Enny Koops

1974 Frank Donkers en Pitty van Nunen

1975 Mieke Wijnhoven en Jan v.d.

Heijden

1976 Gerrie Guffens en Beppie Adriaans

1977 Ad van Kessel en Marriet Heesmans

1978 Appie Louwers en Hannie Hansen 

1979 Hans van Nunen en Marianne

1980 Joost Martens en Marion van de

Heuvel

1981 Jacky Bellemakers en Anja

Hendriks

1982 Anthony Knapen en Petra Bloemen

1983 Carl Berkers en Marjon van

Helmond

1984 Anja Koppens en Pieter Verbeek

1985 Geen boerenbruiloft

Organisatie: K.V.O. / Commissie

Boerenbruiloft

1986 Dorus en Mina 

(Theo en Mien v.d. Boomen)

1987 Nilles en Netje 

(Cor en Antoinet v.d. Beek)

1988 Drieka en Teun 

(Teun en Hennie v.d. Weijer)

1989 Hannes en Rika 

(Jan en Riek Knoops)

1990 Rinus en Grada 

(Rien en Ger van Mierlo)

1991 Sjef en Leenke 

(Sjef en Leny Kuijpers)

1992 Dorus en Tonna 

(Theo en Tonny Aldenzee)

1993 Drieka en Cis 

(Frans en Riek Thielen)

1994 Anna en Peier 

(Piet en Anneke Bankers)

1995 Kneeltje en Thijs 

(Thijs en Corrie van Leeuwen)

1996 Ties en Sien 

(Ties en Sien Verbaarschot)

Commissie Boerenbruiloft

1997 Klaas en Anna 

(Nico en Ans Schrama)

1998 Frans en Mie 

(Frans en Marij Bierings)

1999 Walter en Lies 

(Walter en Lies Donkers)

2000 Kobus en Dientje 

(Jac en Diny Megens)

2001 Dricus en Marie 

(Henk en Mieke Aarts)

2002 Gerrit en Jantje 

(Ger en Janny Achterberg)

2003 Nardje en Miep 

(Ron en Heidi Ossendrijver)

2004 Peer en Anneke 

(Peter en Anny Matheij) 

2005 Tinus en Jans 

(Martien en Marianne de Wit)

2006 Toon en Aaltje 

(Toon en Alda Berkers)

2007 Dorus en Janneke 

(Theo en Marion Linders)

2008 Nölleke en Mie 

(Jos en Wilma van Nunen)

2009 Driek en Jans 

(Henk Kerkers en Marianne van

den Berkmortel)

2010 Bertus en Gonda 

(Bert en Gonny van den Broek)

2011 Marcèlleke en Deeske 

(Mark en Monique Jagers) 

2012 Peerke en Saartje

(Twan en Chantal van de Beek-

Joosten)

2013 Tinus en Marie

(Maarten en Marion Munsters)



Voltstraat 24 Tel. 0493 - 31 09 51

5753 RL Deurne Fax 0493 - 32 24 77

Swinkels Assurantiën
• tussenpersoon voor binnen- en

buitenlandse verzekerings-
maatschappijen

• doorlichting van bestaande
verzekeringspakketten voor
particulieren en bedrijven

• bemiddeling bij hypotheken
• bemiddeling bij persoonlijke

leningen en continukredieten
• bemiddeling bij praktijk-

financieringen
• Als Adfiz-lid onafhankelijk advies

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

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

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

Bij Swinkels vindt u 
de zekerheden die u zoekt!
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HIPPISCH CENTRUM GERED? 

KLEIN BRUGGE- Naar het zich laat aanzien blijft het Hippisch centrum voor

Deurne behouden. Een internetbiljardair heeft de hele toko gekocht en

staat garant voor het voortbestaan van de hippische opleiding, ook al

moeten daar jaarlijks miljoenen bij.  

De Pennymeisjes en de Deurnese bevolking blijken gered door, bitcoins… 
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COMPLETE

VERRASSING

Ja, de 11de van de 11de dat was de dag.
Na heel wat app’jes, sms’jes en ‘t tele-
foontje van de  Peelstrekels,  bleek het
toch echt geen grap te zijn. 
Onze Stefan was écht prins Stefan d’n
urste geworden met prinses Kitty aan
zijn zijde. En of we zo snel mogelijk
naar Plein Vijf konden komen. Dit was
voor ons een complete verrassing waar-
door we dus ook de onthulling helaas
gemist hadden. 
Maar eenmaal aangekomen werd snel
duidelijk wat ons de aankomende tijd te
wachten stond; namelijk een onver-
getelijke tijd samen met de Peelstrekels
en  andere leuke mensen die we ont-
moet hebben,  met alle dagen vol ver-
maak, veel bier en ontzettend veel
plezier!!! 
Vanaf de voorpret met de familie voor
onze bijdrage aan Rondom de Prins,
van de serenade tot aan de popver-
branding was het voor ons één groot
feest!  Kortom, een carnaval die we
voor geen goud(gele rakker) hadden
willen missen .

Robbert, Daniëlle en Skip

WA GING UT SCHON! 

…zeiden we vaak tegen elkaar na alles wat
we de afgelopen 12 maanden voor, tijdens
en na carnaval hebben meegemaakt. Het
was een FANTASTICH jaar! 

Enkele van de vele hoogtepunten waren
onze onthulling, het rondbrengen van de
1e Peelstrekelkrant met de tussenstop in de
Oplegger, Rondom de Prins, de onthulling
van Prins & Prinses van het Rijk der
Serpentines op Het Rijtven, de foto met de
4 collega-jubileumprinsen, de mis met het
onvergetelijke optreden van de Nötjes,
natuurlijk de optocht (met vooral de VIP
unit op de Markt) en het verblijf in de,
volledig met orgel ingerichte, prinselijke
suite van Hotel Plein Vijf.
Al deze bijzondere momenten waren
onmogelijk zonder het enthousiasme, de
begeleiding en goede zorgen van raad en
bestuur van De Peelstrekels, waarvoor nog
maar eens HULDE! Ook de soms
onverwachte (re)acties en betrokkenheid
van familie, vrienden, PR|Cie en Nötjes,
voetbalmaten, buurt, klasgenootjes van
Pip, collega’s en Peelstrekels zijn onbetaal-
baar. 
Het extra toetje op de taart, het
Jubileumweekend eind september, werd
een prachtig feest voor alle Deurnenaren!
Het moment van schrijven van deze tekst
is exact 2 weken voor de onthulling van de
56e Prins der Peelstrekels. Gisteren is de
gedane belofte aan Kitty en Pip, door toe-
doen van de Penthouse boys ;-)
nagekomen; we hebben onze Lola (blonde
labrador pup) opgehaald! 
Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar onze
opvolgers. Terugkijkend is het een onver-
getelijke ervaring waar we met z’n drieën
maximaal van hebben genoten.
Gekscherend hadden we het tijdens car-
naval vaak over ‘kapotmakerij’ en dat is ’t
ook, maar wel ’n hulle prettige!! 
Onze Tour de Carnaval zit er bijna op, we
zijn bezig met de laatste vlakke meters

richting de eindstreep. Gruts zijn we op
alles wat we tijdens onze Tour hebben
meegemaakt. Iedereen bedankt!

Tot ziens, tot carnaval 2014!

Uw 55e Prins der Peelstrekels Stefan d’n
Uurste, Prinses Kitty en Prinsenkind Pip

Ik vond het heel leuk dat papa en mama
Prins en Prinses van de Peelstrekels waren.
Alles wel eigenlijk heel erg leuk om mee te
maken zoals Rondom de Prins, de car-
navalskrant rondbrengen (vooral bij de
Burgemeester) en de receptie waar mijn
hele klas naartoe kwam. Ook het scholen-
bezoek op carnavalsvrijdag was erg leuk
en het logeren in Plein Vijf en de popver-
branding was bijzonder. Het allerleukste
was toch wel de optocht bovenop de prin-
senwagen en het snoep gooien. Ik heb
veel plezier gehad met de dansmarietjes,
dat vond ik zo leuk dat ik nu zelf een
dansmarietje ben geworden. En natuurlijk
ben ik heel erg blij met mijn hond Lola!
Bedankt Penthouse boys! 

Pip

D’n Oplegger- thuis van het prinselijk paar.
11 november lijkt een gewone zondag.
Maar dan rijd er om
kwart over twee een
auto de Oplegger in,
met daarin twee man-
nen met een motorhelm
op. De buurt is meteen
gealarmeerd, maar het
blijkt loos alarm. 

Binnen enkele minuten
hebben de mannen een
bord geplaatst in de tuin
van Kitty en Stefan met
daarop de tekst Blauw
(vur)Schut feliciteert de
Prins en rijden ze weer
weg. De rust lijkt wed-
ergekeerd.
Enige uren daarna weer
twee mannen in de
straat met een bord. Het
blijkt het prinsenbord van de Peelstrekels

te zijn. Zou het dan toch waar zijn? We
hebben de jubileumprins in de straat!
Meteen start er op straat een koortsachtig
overleg over wat de bedoeling is als straat
zijnde. Gelukkig komt vorst Wilco binnen
enkele weken uitleg geven over het een en

ander. De straatbewoners worden

HEEL BIJZONDER
Carnaval 2013 was voor ons natuurlijk wel
een heel bijzondere carnaval. Dit, omdat
onze Stefan de 55ste  Prins van de
Peelstrekels was. Zo hebben we kennis
kunnen maken met De Peelstrekels. We
waren vereerd, dat wij op een bijzondere
manier bij alle activiteiten betrokken wer-
den. De avonden, zoals Klotgemul,
Prinsreceptie, Gala-avond en Kommer &

Kwijl waren ontzettend gezellig. We
hebben veel leuke en positieve reacties
gehad en dit maakte ons extra trots op
Stefan, Kitty en onze kleindochter Pip. 
Graag willen we de Carnavalsstichting De
Peelstrekels bedanken voor hun goede
zorgen en hun begeleiding. Het was echt
fantastisch! Bedankt!
Harrie & Gerrie Aspers

DE KOUWE
KANT…

Carnaval, niet echt direct ons fistje. ..

Maar afgelopen jaar was het wel echt bij-
zonder. Op 11 november schrokken we
ons een rotje: Stefan Prins Carnaval. Oh
nee moeten we nu echt gaan
Carnavallen??? 
Sterker nog, we moeten zelfs van alles
gaan doen! De aftrap verzorgen bij ron-
dom de Prins een scepter ontwerpen en
mee feesten: een tour de Carnaval! In ons
hart is er nu toch wel echt een plekje voor
Carnaval gekomen, de klapmars, de
optocht, de lange dagen in de kroeg. Voor
je het weet gaan we het nog echt leuk
vinden. Maar goed dat Stefan maar één
jaar Prins is!

Voor ons was het een top-ervaring met
een top-Prins en een geweldige prinses.
We wensen het nieuwe prinsenpaar eve-
neens een hele mooie Carnaval. Met
mooie herinneringen, verassingen en
bovenal veel plezier, ALAAAAF!

Groeten, Marc, Carla, Peike en Liene

DE BUURT
opgetrommeld en plannen voor de
straatversiering, wilde ideeën over deel-
name aan andere activiteiten vliegen over
de tafel. 
De eerste zaterdag van januari is het zover,
de straat gaat versierd worden. Vele straat-
bewoners maken het werk licht (alhoewel
sommigen beter hadden kunnen gaan
slapen i.p.v. meehelpen en de Jägermeister
opdrinken) en na enkele uren is de straat
versierd met vele vlaggen, dennenbomen
en de bekende steekbordjes van de
Peelstrekels. Ondertussen worden we
getrakteerd op soep en worstenbroodjes
door de moeder van de prins. ’s Middags
komt het prinselijk paar langs om e.e.a. te
bekijken. Ze zijn positief verrast. ’s Middags
het bord met de foto van de prins nog op
de carport, licht aansluiten en klaar is de
straat!
’s Avonds als straat naar rondom de prins
en ook tijdens de receptie was de straat
goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de
diverse straatcarnavalsvierders tijdens de
carnaval vaak aanwezig tijdens de
Peelstrekelactiviteiten. 

‘t Was een mooie carnaval!



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

flynth.n
l

De Poort 6 5751 CN Deurne Telefoon 0493 318 318

1
7
6
3
1

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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20.00 Walsbergs Bont  Zaal van de Putten

14.30 Receptie Jeugdprins Xander  WorstZicht  (ccd)
 en Jeugdprinses Evi

21.00 Rondom de Prins  Plein Vijf

14.00 Ondertrouw    Plein Vijf 
 boerenbruidspaar 

21.00 Peelstrekelala   Plein Vijf

13.30 Seniorenmiddag  WorstZicht  (ccd)
19.30 QUATSJA!   WorstZicht  (ccd)

1 . 0 Receptie Prins Ivo 1   WorstZicht  (ccd)
 en Prinses Dianne

19.30 Dancing with the stars Trendz

19.30 QUATSJA!   WorstZicht  (ccd)

20.00 Prinsonthulling Rijtven  Rijtven  (ccd)

19.30 QUATSJA!   WorstZicht (ccd)

Zaterdag 18 januari

Zaterdag 25 januari

Zaterdag 1 februari

Zaterdag 8 februari

Zondag 2 februari

Zondag 9 februari

Vrijdag 14 februari

Zaterdag 15 februari

Maandag 17 februari

Zaterdag 22 februari

Zondag 26 januari

09.00 Scholenbezoek
21.00 Kommer & Kwijl  WorstZicht  (ccd)

10.30 Ukkepukkenbal  WorstZicht  (ccd)
12.00 Zultkoppen   Stationszicht
14.00 Boerenbruiloft   WorstZicht  (ccd)
15.00 Afscheid jeugdprins,   WorstZicht  (ccd)
 jeugdprinses en jeugdraad
16.30 Bezoek Erehosbengel  Plein Vijf
21.30 Carnavalsbal   Plein Vijf
00.00 Pop verbranden  Markt

14.00 Sleutel afhalen  Markt
21.30 Zultkoppen d’n Biels  Stationszicht
22.30 Carnavalsbal   Plein Vijf

09.30 Carnavalsmis   St. WillibrordusKerk
13.30 Optocht
17.30 Prijsuitreiking kinderen en  WorstZicht  (ccd)
 aansluitend prijsuitreiking  WorstZicht  (ccd)
 volwassenen

12.30 Opening Rosenmondeg Markt
15.00  Cafébezoek
21.30 Deurne zingt mee  WorstZicht (ccd)

Vrijdag 28 februari

Zaterdag 1 maart

Maandag 3 maart

Dinsdag 4 maart

Zondag 2 maart

Zaterdag 8 februari  19.30
Zaterdag 15 februari  19.30

Zaterdag 22 februari  19.30

Dansmarietjes
Trio Nix Gelogge
Ton Brekelmans
Prinsengarde
Lót ze mér Scheuve
Hans Verbaarschot
Twan
Plusminus

Muziek: De Hosbengels

Dansmarietjes
Trio Nix Gelogge
Lót ze mér Scheuve
X-Press
Ton Brekelmans
Strekel van het jaar
Prinsengarde
Twan
Plusminus

Muziek: Kiek Ons Us

Dansmarietjes
X-Press
Kuub
Prinsengarde
Trio Nix Gelogge
Twan
Plusminus
Dirk Couwenberg

Muziek: De Hosbengels

Carnaval
Programma

3x 

2
3

9
5

4

Voor de laatste info kunt uterecht op www.peelstrekels.nl
19.30 Bezoek Nieuwenhof  De Nieuwenhof

Donderdag 27 februari

3 3
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EEN GROOTS JUBILEUMFEEST!

Beste inwoners van Deurne,

De Peelstrekels zijn niet meer weg te

denken uit het culturele straatbeeld van

Deurne. In 1958 opgestart door een paar

enthousiastelingen die, zo kan ik me 

indenken, elkaar regelmatig in de kroeg

tegen kwamen en in een overmoedige bui

geroepen moeten hebben: “We goan een

carnavalsclubke oprichten!” En zo

geschiedde. Er werd een wedstrijd uit-

geschreven om tot een pakkende naam te

komen en niet veel later was de geboorte

van De Peelstrekels een feit. Dat was in

2013 dus 55 jaar geleden. Een magisch

veelvoud van het carnavalsgetal 11. 

Dat moest gevierd worden.

In april 2012 zijn we gestart met de 

organisatie van het 55 jarig jubileum. Het

dagelijks bestuur en zeven subcommissie

met verantwoordelijke personen die 

allemaal weer hun eigen commissieleden

hebben gezocht. Het draaide als een 

tierelier. Ton Aarts, Stefan Aspers, Richard

uiteenlopende artiesten. Ik zie het als een

topprestatie dat we het jubileumweekend

hebben kunnen regelen zonder een beroep

te hebben hoeven doen op sponsoren. Risi-

codragend hebben we, met gelijke inbreng,

het weekend kunnen realiseren met de

gezamenlijke Markthoreca: De Potdeksel,

Plein Vijf, Sensa Pari, De Automatiek,De

Koets en Beekman & Beekman. 

Dank voor jullie prettige, transparante en

constructieve samenwerking.

Blijvende herinnering

Op de achtergrond is ook gewerkt aan een

blijvende herinnering aan het 55 jarig 

jubileum van de Peelstrekels. Tijdens het 

44 jarig jubileum is door het toenmalige 

jubileumbestuur en de Peelstrekels een

bronzen kunstwerk geschonken aan de 

inwoners van Deurne. Een beeld van een

clownesk figuur in de optocht, die sym-

bolisch carnaval in beweging houdt door

een kar (nummer 44) met attributen voort

te trekken. 

Dit beeld zou op een prominente plaats in

het centrum van Deurne geplaatst worden,

wat, tot onze spijt, uiteindelijk de hal van

het gemeentehuis geworden is. Wij hebben

na overleg met de kunstenaressen besloten

om, met behoud van de uitstraling van het

44 jubileumjaar, het beeld aan te passen

naar het 55 jarig jubileum en het voor 

carnaval 2014 een prominente plek te

geven in cultuurcentrum Martien van

Doorne; met carnaval: WorstZicht. 

Nogmaals: alle vrijwilligers, bedrijven, 

de gemeente Deurne, en bestuur en 

vrijwilligers van de Peelstrekels, bedankt

voor jullie enorme inzet en prettige 

samenwerking waardoor dit jubileumjaar

niet alleen mogelijk is gemaakt, maar ook 

onvergetelijk is geworden. 

Leon van Osch,

Voorzitter commissie 55 jarig jubileum 

De Peelstrekels

Bakens, Perry van Berlo, Ivor Bus, Jerom

Coppens, Jeroen Ennenga, alle vrijwilligers

en commerciële bedrijven in jullie com-

missies en het bestuur van de Peelstrekels:

het was een groot genoegen de leiding te

hebben over de organisatie van de

feestelijk-

heden.

Wapenfeit-

en

Het eerste

wapenfeit

van het 

jubileum-

jaar was

een

prachtige,

spectacu-

laire en

zonnige

onthulling

op de

Markt; dé

voorbode

van een succesvol jaar. Jeugdprinses Guus-

je en jeugdprins Thom, jubileumprins Ste-

fan 1, Prinses Kitty en hun dochter Pip

trokken de polonaise vlot.

In aanloop naar carnaval zijn lespakketten

gemaakt voor de basisscholen in Deurne.

Kosten nog moeite zijn gespaard om onze

toekomstige carnavalsvierders zo goed

mogelijk te informeren over de geschiede-

nis en de etiketten van het carnavalsfeest.

Een andere belangrijke activiteit in het 

jubileumjaar was de aangepaste opzet van

de optocht. Er is met name veel energie

gestoken in het enthousiasmeren van

kinderen om deel te nemen. 

Als blijk van waardering zijn zo’n dertig

kinderen op kosten van de Peelstrekels een

dag naar Toverland geweest. In algemene

zin is dit carnavalsjaar meer naar kwaliteit

van de gehele optocht gekeken en hiermee

is een solide basis gelegd voor de

toekomst.

Fantastisch 

En dan. Een fantastisch jubileumweekend.

Doelstelling was: de gemeenschap van

Deurne een laagdrempelig feest aan te

bieden met vermaak voor alle leeftijden en

voor elk wat

wils. En, daar

zijn we in 

geslaagd.

De kinderen

op vrijdag-

middag, de

ouderen op

zaterdag-

middag en

daaromheen

van donder-

dag- tot en

met zonda-

gavond spet-

terende op-

tredens door

de meest
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Waterballet op de markt

bezegelt de transactie.

Hoewel de doorsnee hufter het liefst in

zijn Tokkie Toko of Hufter Hut de dagen

voorbij ziet gaan is er ook rekening

gehouden met de meer avontuurlijke en

reislustige vandaal. Speciaal voor deze

doelgroep heeft een gerenommeerd ten-

tenbedrijf een speciale Tuigtent ontwikkeld

die zichzelf opblaast. 

Gemeentelijke Hennepkwekerij 

‘s-HERTOGENBOSCH - Het Koersen Op

Eigen Kracht, het veelgeprezen uitkleed-

model van de eigen bevolking, van de

Zuidoost-Brabantse gemeente Deurne

(34.341 inwoners) heeft menig Deurnenaar

aangezet tot opmerkelijke staaltjes van

vindingrijkheid. Maar, het college van B&W

van deze gemeente is de onbetwiste win-

naar. Met een perfect geoutilleerde hen-

nepkwekerij op de zolder van het monu-

mentale gemeentehuis worden de plaat-

selijke liefhebbers van giechelpeuken en

pretsigaretten - en dat zijn er meer dan

menigeen denkt - voorzien van hun

rookgerief. 

De Deurnese burgervader, samen met zijn

drie wethouders inmiddels het College van

Burgemeester en Wiethouders genoemd,

heeft het zaakje prima op de rit. Uniek is

dat er nagenoeg klimaatneutraal en op

biologische wijze wordt geteeld. Dat dit

maar een oogst per jaar oplevert is geen

probleem gezien de grootte van de zolder,

maar in de toekomst wil men toch drie tot

vier maal per jaar oogsten. Dit kan wan-

neer de zonnepanelen die op het dak van

het gemeentehuis zijn voorzien (er wordt

nog gewacht op een aantrekkelijke offerte)

worden geplaatst.

Al met al zou het zo maar kunnen dat de

gemeente Deurne, na de ontginning van

de veengronden eind 19de, begin 20ste

eeuw, een nieuwe goudader heeft bloot-

gelegd. Sommigen spreken al van het

Qatar van De Peel, maar deze blijken iets

te lang aan de gemeentelijke waterpijp

gelurkt te hebben. Maar, wie wiet...

Deurne kent een jarenlange traditie van

bedekken van de markt. Zo vlak voor het

gemeentehuis waar bedekken van ware

zaken met schone schijn tot kunst ver-

heven is, worden regelmatig materialen

aangevoerd om de stenen aan het oog te

onttrekken. Als de sfeer van Zuid-Frankrijk

of zilte zeestranden opgeroepen moet

worden, verschijnen er vrachtwagens vol

zand. Binnen een paar uur kan er dan

gevolleybald worden of het wat rustigere

jeu de boules gespeeld worden. Als de

winter ons doet verlangen naar koek en

zopie en een dichtgevroren Buntven, dan

staat er binnen de kortste keren een tent

naast een bak bevroren water. De onlangs

opgerichte stichting Deurnes Waterballet

heeft snode plannen om  deze traditie uit

te breiden met vloeibaar water op de ste-

nen van de markt.

Voorzitter Pietertje van de Aa zegt op het

idee gekomen te zijn toen hij afgelopen

zomer dorpsgenoten over de Veldstraat

zag roeien. Door een wolkbreuk stonden

toen grote delen van Deurne blank. Ook

op de Helmondseweg stonden hoeveelhe-

den water die deden denken aan het

Deurnes kanaal. Van de Aa denkt dat

Deurnenaren van oudsher watervrienden

zijn. De turf waarmee Deurne groot is

geworden is immers uit de natte Peel

gehaald via kletsnatte kanalen.

Naast van der Aa wordt het bestuur van de

stichting gevormd door Burgemeester

Mak, een groot liefhebber van zeepaarden,

en Toon d’n Does, ondernemer met oog

voor palen die boven water staan.

Gezamenlijk vormt dit trio de sleepboot

die een waterballet op de markt wil

creëren, omdat het trekken van de kar niet

aansluit op het thema water.

Met diverse partijen is al contact gelegd

om tot samenwerking te komen. De

Efteling is benaderd om de waterlelies uit

te lenen. Dansschool Trendz is verzocht

om als proef de dansvloer onder water te

laten lopen en een choreografie te

ontwikkelen die door de Deurnese bevol-

king uitgevoerd kan worden. Het Wijnhuis

heeft vanwege de geleden waterschade

afgelopen zomer water bij de wijn gehad

en heeft deze geheel spontaan ter

beschikking gesteld. Er lopen nog

gesprekken met het Cultuur Centrum,

maar die worden vooralsnog betiteld als

dweilen met de kraan open.  IJssalon

Herby’s  heeft aangeboden op waterijsjes

te tracteren als er uiterwaarden naar het

Martinetplein worden aangelegd. Van de

Aa, Mak en d’n Does hebben toegezegd

dat alle deelnemers aan Kommer en Kwijl

een optreden mogen verzorgen mits er

wel kommer, maar geen kwijl in het water

komt. 

Eenjarig bestaan

DMC PAKT UIT
Door AG & W

Voorzitter W. Klaag van de Deurnese Meuter

Club kondigde tijdens het laatste meuter-

treffen aan dat het eenjarig bestaan op een

bijzondere wijze wordt gevierd met het

Wee K Stennis. Volgens Klaag hebben al

diverse nationale en internationale

zustergenootschappen zich, uiteraard onder

hevig protest, aangemeld: “Ik denk dat,

ondanks alle tegenwerking en de energie

die het kost, we later dit jaar terug kunnen

kijken op een redelijk geslaagd Wee K”, aldus

de notoire brombeer uit Deurne.

Penningmeester Mark-Frank Muntsters, die

de zon niet in het water kan zien schijnen

trekt een zuinig gezicht als hem gevraagd

wordt of het WK DMC geen windeieren zal

leggen. Muntsters, zucht: “Ik zie veel beren

op de weg en vrees dan ook dat het Wee K

Stennis een forse aanslag zal zijn op de

verenigingskas. Maar, zo’n eenjarig bestaan

van een club waarin iedereen tegen alles

is, is dermate uniek dat we dit risico,

ondanks alle mitsen en maren, toch willen

doorzetten.” 

Tijdens het meutertreffen werden ook de

jubilarissen gehuldigd, maar aangezien zij

én hun bos bloemen en het tinnenbord

met afgrijzen in de hoek wierpen is het te

veel eer om ze op te nemen in de analen

van dit orgaan.

Dinghuis wordt bordeel

DEURNE - Zoals het er nu naar uit ziet zal

het monumentale Dinghuis naast de ruïne

van het Groot Kasteel een nieuw leven

krijgen als een huis van lichte zeden. Het

Dinghuis zal een lichte naamsverandering

ondergaan: Het Lekker Dinghuis. Welke

ondernemer het bordeel uit zal gaan baten

wordt nog even geheim gehouden,

duidelijk is wel dat hij graag in Deurne

komt.

Beukenstraat opgeheven

DE HEI - Doordat nagenoeg alle Beuken

langs de Beukenstraat in De Hei zijn

gekapt gaat deze straat voortaan door het

leven als Beukenweg.

Matchfixing ook bij sjoelen

DEURNE - Sjoelclub Scheuf ‘m d’r in heeft

aangifte gedaan van matchfixing tijdens

het laatste outdoor sjoeltoernooi van deze

Deurnese vereniging. Continue bellende

mensen, duidelijk van Aziatische afkomst,

zouden het bewijs hiervoor moeten zijn.

Ook het verlies, in de finale, van meer-

voudig clubkampioen Piet Knoest tegen de

Japanner Foekoe Shima, die even daarna

stralend het ereschavot besteeg, is volgens

Scheuf ‘m d’r in voorzitter Schilte

Heemskerk zeer opmerkelijk. De landelijke

bond heeft de zaak in onderzoek en heeft

plechtig beloofd de zaak niet op de lange

baan te schuiven.

Deurnenaar opgepakt

DEURNE - Gisteren heeft een man uit

Helmond, die om onduidelijke redenen

zich ophield op en rond de Deurnese

Markt een man die daar rondliep aange-

houden en vervolgens opgepakt. Nadat de

verbouwereerde Deurnenaar weer was

neergezet verdween de Helmonder

schielijk, maar kon niet veel later opgepakt

worden in de Stationsstraat. Ook daar had

hij iemand opgepakt, maar niet duidelijk

was of dit ook een Deurnenaar was.

Dierenspeciaalzaak lastig gevallen

DEURNE - Een Deurnese dierenspeciaal-

zaak is de afgelopen week meermaals

lastig gevallen door een persoon die

probeerde geld terug te krijgen omdat zijn

Pekinees uit het hondenfluitje dat hij had

gekocht geen geluid kreeg. De man was

niet voor rede vatbaar en het personeel

van de zaak had er een hele kluif aan om

de teleurgestelde dierenliefhebber uit te

leggen dat op een hondenfluitje door

mensen geblazen moet worden. 

Vlierjeppen

HEIAKKER - Wijkraad De Heiakker gaat

komende zomer het DK Vlierjeppen

houden. Locatie is het Heiakkerpark dat

door het stroompje De Vlier wordt door-

kliefd. Voorlopig is het een Deurnes

Kampioenschap, maar de wijkraad sluit

niet uit dat er op termijn ook een EK en

misschien zelfs wel een WK komt. “Zover

zijn we nog niet”, liet een woordvoerder

weten. “Voor ons is het op dit moment

nog een sprong in het duister. En qua

financiën moeten we nog maar zien wat

er aan de strijkstok blijft hangen.”

Bult Zandbos afgegraven?

DEURNE - De Bult van het Deurnese

Zandbos wordt, als het aan ingenieurs-

bedrijf E. Gaal ligt, met de grond gelijk

gemaakt. Dit alles vanwege een weten-

schappelijk onderzoek naar de bron van de

rotte eierenlucht die sinds enige tijd in en

nabij het Zandbos waarneembaar is. Nu

blijkt dat de intensieve veehouderij niet de

Zwarte Piet toegeschoven kan worden wil

men de onderste steen boven. De schade

voor het Zandbos is aanzienlijk en diverse

organisaties hebben al protest aangete-

kend en een internetpetitie gestart. Het is

overigens nog maar de vraag of het er ook

echt van gaat komen, want het project

kost een bult geld. 

Hufterwoningen

GETEISEM - Woningbouwvereniging

Bergafwaarts heeft een langjarige

overeenkomst gesloten met aannemers-

bedrijf Schurks voor het bouwen van

zogenaamde hufterwoningen. Deze

woningen zijn geschikt voor de bewoning

door sujetten van bedenkelijk allooi, waar-

van iedere plaats in Nederland er wel een

paar heeft. Directeur van Schurks, Toon

Tokkie, is blij met het contract dat hij ziet

als de waardering voor zijn jarenlang pio-

nierswerk. Toon heeft zelf twee van deze

woningen ontworpen, de modellen komen

op de markt als Tokkie Toko en Hufter Hut

en zijn te zien in de Toonzaal van Schurks.

Beide woningen zijn prefab en na

opbouwen niet meer uitneembaar.

Gemeenten die hun hufters een plaatsje

willen geven kunnen via Bergafwaarts alle

expertise inkopen, dit gaat van de aan-

vraag van een bouwvergunning tot het

bouwrijp maken van de locatie. Qua

kosten valt het allemaal wel mee; omdat er

contant betaald moet worden zijn er geen

lastige overheadkosten zoals BTW, leges

etc. Een keurig bonnetje met op de

achterzijde een biermerk naar keuze
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Het horecabeleid van de gemeente Deurne

is niet duidelijk en niet consequent. Dat

stelt de stichting Platte Carnavalswagens

Deurne. De bij de stichting aangesloten

vriendengroepen, die al jaren met kachel

en bier de optocht versieren, zijn het

gezwalk van de gemeente méér dan zat.

Omdat ook tijdens de optocht getapt wordt

in de niet mobiele horecagelegenheden

zou het Deurnese publiek in kleinere getal-

en naar de carnavaleske versie van een

peloton bierfietsen komen kijken.

Om die harde kritiek aan de orde te stellen,

lopen momenteel bezwaarprocedures

tegen de horeca-exploitatievergunningen

van diverse zaken binnen en buiten het

centrum op carnavalszondag, zoals die van

het Toon Kortooms Park aan de

Griendtsveenseweg, De Potdeksel, van

natuurpoort De Peel aan het Leegveld,

The Ocean, Beekman en Beekman en van

het Wijn & Spijs Atelier in Vlierden.

De stichting Platte Carnavalswagens

Deurne benadrukt dat zij niets heeft tegen

die afzonderlijke zaken en ondernemers,

maar zij ziet geen andere manier om

gehoor te krijgen bij de gemeente. Bij

horecazaken, in het buitengebied en het

binnengebied, worden tijdens de optocht

activiteiten georganiseerd die volgens de

vergunningen of het geldende bestem-

mingsplan niet toegestaan zijn, vindt de

stichting. Omdat de gemeente niet hand-

haaft, zou volgens de verenigde vrienden-

groep oneerlijke concurrentie ontstaan. De

gemeente zou eens uit een ander vaatje

moeten tappen en tot een tijdelijke droog-

legging over moeten gaan.

DMG maakt carnavals-
programma 2014 bekend
De lokale radiozender DMG is niet meer weg te denken in Deurne. In de keukens,

huiskamers en in de winkelstraten klinkt dagelijks het geluid van de presentatoren van

DMG. De muziek en de informatie waarmee zij de ether in de Peel vullen wordt door

duizenden gehoord en gewaardeerd. 

Ook tijdens de carnaval staat DMG midden in de gemeenschap. Speciaal voor deze dol-

dwaze dagen heeft men een programma samengesteld:

Ruimte 37 aan de Haspelweg 11 zal tijdens de carnaval leeg zijn, maar de medewerkers

zullen te vinden zijn aan de Markt, Molenstraat of aan het Martinetplein.

Zaterdag 1 maart 00.00 - 24.00 DMG Nonstop Carnavalsmuziek

Zondag 2 maart 00.00 - 24.00 DMG Nonstop Carnavalsmuziek

Maandag 3 maart 00.00 - 24.00 DMG Nonstop Carnavalsmuziek

Dinsdag 4 maart 00.00 - 24.00 DMG Nonstop Carnavalsmuziek

Woensdag 5 maart 00.00 - 24.00 Hollandse Nieuwe met koppijn

Juridische stappen tegen tappen tijdens de optocht

Deurnese slagers
gaan samenwerken
De komende maanden gaan de slagers uit Deurne een unieke samenwerking aan.

Dit kan gerust het paradepaardje van de middenstand in Deurne worden.

Bouwmans, van Goch en van Baars hebben een grote voorraad vers vlees weten in

te slaan. Zó véél, dat het alléén via een commercieel paardenmiddel naar de con-

sument gebracht kan worden. Om versheid en kwaliteit te garanderen spannen de

slagers het paard niet achter de wagen, maar er vóór. Omdat de consumenten tij-

dens de carnaval veel drinken, hebben zij ook regelmatig honger als een paard. Om

man en paard maar meteen te noemen: aan de Bruggenseweg heeft men een grote

leverancier gevonden. De woordvoerder van de drie slagers zegt: “Het was nú of

nooit! Over een paar maanden zou er nog maar een halve man en een paardekop

overblijven. Om Deurne te bedienen, hebben we deze slag geslagen. Volgens ons

hebben we op het goede paard gewed.”

Voor de carnaval verkopen alle drie de slagers de volgende specialiteiten:

Heliconburger (150 gr.) €1,69 per stuk.

Paardenbiefstuk €2,78 per 100 gram.

Black Beauty bloedworst €0,98 per 100 gram.

Amerigo steak €2,45 per 100 gram.

Bonfire BBQ-worstjes (4 stuks) €4,00

Meinderts metworst €2,05 per 100 gram.

Gehakt van Tonnies Ponnies €1,39 per 100 gram.

Paardenrookvlees €2,79 per 100 gram.

Leverworst van Witje (met vetrandje) €1,99 per 100 gram.

Smakelijk eten.

Op is deze keer ook echt op!

De Gezamenlijke Horeca Markt Deurne en

de horeca-ondernemers uit het buitenge-

bied hebben aangegeven zich te kunnen

vinden in de kritiek. “Eindelijk is er iets dat

ons dichter bij elkaar brengt.”, zo geven zij

aan. Er zijn ook geruchten dat de onderne-

mers met een gezamenlijke carnavalswa-

gen willen deelnemen aan de optocht.

Natuurlijk met kachel en de nodige kratten

bier.
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ZULTKOPPENPLIJN

Carnavalszaterdag werd voor de 

20e keer gestart met de uitreiking 

van D’n Biels. Deze uitreiking was 

voorbehouden aan D’n Biels 2012, 

Toon Kanters uit Vlierden. 

Hij deed dit op een manier, zoals

velen hem in Vlierden kennen, en op

een carnavaleske wijze maakte hij

bekend dat HENRY VAN DEN BERK-

MORTEL deze eer te beurt viel. Henry

is in het Peel-strekelrijk geen onbek-

ende. 

Hij heeft op velerlei terreinen zijn

sporen verdiend. 

Voor hem was het een complete 

verrassing temeer omdat De

Peelstrekels hem al de titel Strekel

van het Jaar hadden toegekend. 

Dinsdagmorgen werd de krentenmik met
paard en wagen opgehaald bij Gebackerij
Nico Jacobs. Na het uitbrengen van een
toast met SCROBBELER las Mien
Toonders-van Goch haar gedicht voor de
bakkerij voor. Daarna werd door de
voorzitter van De Zultkoppen, Martien
van de Kimmenade, aan Marjolein Geurts
en Marcel van Zwam (eigenaren van de
Gebackerij) een zilveren varkentje uit-
gereikt. 
Traditiegetrouw las Mien van Goch daar-
na het gedicht in de Tapperij voor en
konden D’n Biels 2013, en Prins Stefan I
de krentenmik aansnijden. 
Ook de zult van Slagerij van Goch en de
door De Zultkoppen aangeboden hanen-
billen ontbraken niet op het menu.

Zowel De Zultkoppen als Jozef en Gon
kunnen terugzien op een geslaagde 
carnaval 2013. De muzikale ondersteun-
ing was op uitstekende wijze in handen
van Meziekmoakerij Bloast um op o.l.v. 
Maikel Brouwers en het VTO o.l.v. 
Mart v.d. Burgt (zaterdag) en Theo Lokin.
Vermeld moet daarbij wel worden dat
Theo op zaterdag het VTO versterkte met
zijn trombonespel. 

Op zaterdag was ook het Behoorlijk

Tragisch Orkest (BTO) van de partij,
omdat D´n Biels 2013 daarin ook een rol
speelt!

UITREIKING 21STE BIELS
KRENTENMIK & HANENBILLEN

GRADA
VAN DE KERKHOF

Op 11 juni 2013 overleed in haar slaap

ons rustend lid Grada van de Kerkhof.

Grada, 85 jaar oud, werd kort na de

oprichting lid van De Zultkoppen en bleef

dit tot 2008. Vanaf 2008 was zij rustend

lid. Haar betrokkenheid kenmerkte zich

letterlijk in woord en daad, waarbij zij

soms geen blad voor mond nam. Maar

als was gezegd, wat gezegd moest wor-

den, dan was het er uit en kon zij, maar

ook wij weer vol gas vooruit. 

Het verlies van “haar” Leo, haar

schoonzoon, Noud Welten en daarna de

ziekte van haar dochter Tonnie heeft

haar veel verdriet gedaan. Toch liet zij

zich niet uit veld slaan en wist dat het

leven verder ging. Zij handelde daar ook

naar. Wij hielden ons hart vast, maar we

waren blij als we haar nog in Deurne

zagen fietsen. 

Grada, bedankt voor alles wat je voor

ons en anderen hebt betekend. We mis-

sen je.

JAN MAAS

Aan Jan Maas uit Neerkant werd in 1999

D’n Biels uitgereikt. Deze werd toege-

kend voor de vele verdiensten welke hij

had op het gebied van de maatschap-

pelijke belangenbehartiging voor de

inwoners van Deurne en Neerkant in het

bijzonder. Met name de sport en het

ouderenwerk heeft van zijn kennis en

kunde de vruchten kunnen plukken. 

Jan overleed eind mei 2013 op bijna 

80-jarige leeftijd. Wij hebben Jan leren

kennen als, samen met “zijn” Els, een

vaste bezoeker te zijn van onze 

activiteiten. De goede herinneringen 

aan hem zullen ons bijblijven. 

Jan dank voor hetgeen je aan de

gemeenschap en De Zultkoppen hebt

gegeven.

ZATERDAG, 1 maart  wordt D’n Biels 2014

tussen 21.15 en 21.45 uur uitgereikt door

Henry van den Berkmortel, D’n Biels van

2013.

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 las-
ten, 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, 4 maart 2014 iets na het mid-
daguur snijden D’n Biels 2014 en prins Ivo
I van de Peelstrekels met zijn gevolg de
krentenmik aan. Ook zijn er hanenbillen en
roggebrood met zult. 

Traditiegetrouw is de meziek op beide
dagen in handen van het VTO en
Meziekmoakerij BLOAST UM OP. 

Wij hopen u te zien!
DE ZULTKOPPEN  
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Afscheid 
Peter en
Veronique
Beste Peelstrekels en
Peelstrekelinnekes,

Overal is er een tijd van komen en een tijd
van gaan. En na een aantal mooie, gezel-
lige, maar vooral ook feestelijke jaren is
voor ons de tijd gekomen om afscheid te
nemen. Wij hebben erg genoten van de
afgelopen carnavalsjaren bij de Peelstrekels
waar we dan ook met een grote lach op
terug kijken. We willen jullie graag allemaal
bedanken voor de hele mooie tijd en tot
snel in het Peelstrekelrijk!

Peter en Véronique

EEN NIEUW
BEGIN
Na 17 carnavalsjaren bij de Peelstrekels

als raad van 11 lid, is het mooi geweest.

Met als mijn eerste prins, prins Christ I en
prinses Franca was het in 1997 een car-
navalsjaar om nooit te vergeten. Daarna
zouden er dus nog 16 volgen, waarvan de
Vierspantijd een erg mooie carnavalsperi-
ode was en de jaren in de tent
Strikkeldome gewoon een geweldige tijd
was. Ook met een mooie samenwerking
als club onder elkaar om er iets geweldigs
van te maken. De uitreiking van de
Opsteker in 2007 door de PR|CIE is dan
ook een echte verrassing, jongens nog-
maals bedankt hiervoor.

Na de tent werd het, het CCD, dit was wel
even wennen, maar het werd ook daar
weer een fijne tijd.
Maar de vele veranderingen in de loop van
de jaren en de vele andere raadsleden en
bestuurswisselingen, met daarbij de men-
taliteitsveranderingen is de tijd gekomen
om afscheid te nemen als raad van 11 lid.
Het moet wel gezellig blijven, dus bedankt
allemaal voor deze mooie 17 jaren bij de
Peelstrekels.

Houdoe,

Sandra & Twan Kroezen

In het dagelijkse leven ben ik druk bezig in
m’n timmer- en interieurbouwbedrijf. In
m’n vrije tijd ben ik parttime raadslid en
voorzitter van de materialencommissie van
De Peelstrekels. Ik ben dus graag creatief
bezig.

De materialencommissie regelt o.a. alle
materialen voor De Stichting. We maken
en onderhouden de prinsenwagen, zetten
de borden in de tuinen van de prins,
jeugdprins en jeugdprinses, publicatiebor-
den langs de weg, het decor in het
Cultuurcentrum en de Peelstrekelpop.

Ik vind het uniek om te zien hoe alle
mensen zich binnen de vereniging zich
voor een of meerdere commissies inzetten
om voor iedereen een geweldige carnaval
te organiseren.

NIEUW RAADSLID
RENÉ VERBERNE

Ik ben René Verberne. In het carnavals-

jaar 2011 – 2012 zijn wij als BROFA

hoofdsponsor geweest bij de

Peelstrekels. Ik kan beter broodjes

bakken dan verhaaltjes schrijven dus ik

houd het kort.

Tijdens ons hoofdsponsorschap hebben
wij (mijn vrouw Jolanda en ik ) eens goed
aan carnaval kunnen ruiken en zijn wij er
achter gekomen dat er achter de scher-
men enorm veel werk wordt verzet met
een heel gezellig team.

Toen ze me vroegen of het iets voor mij
zou zijn om bij de raad van elf te komen,
heb ik meteen ja gezegd. Verder zit ik nu
ook in de commissie die het Klotgemul
organiseert en Jolanda zit in de commissie
Jeugd en Peelstrekelala. Allemaal hartstikke
gezellig!

Tijdens de koudste periode van het jaar
zetten wij de thermostaat op 0 en gaan wij
ons lekker warmen aan de Peelstrekels.

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne
carnaval.

René Verberne

NIEUW RAADSLID
ROBIN LEIJSTEN
Hallo Peelstrekels & Peelstrekelinnekes, 

Ik zal me eerst

voorstellen, mijn naam

is Robin Leijsten en ben

een nieuw raadslid bij

de CS de Peelstrekels. Ik

kreeg  een bericht van

de voorzitter van de

krantencommissie met

de vraag of ik een stukje

in de carnavalskrant van

de Peelstrekels wil

zetten om meer over mij

te vertellen. Dit na al die

jaren de krant lezen

mag je dan eindelijk zelf

een stukje erin zetten.

Deze carnaval ben ik er voor het eerst bij als raadslid. Vanaf
dat ik klein was, ben ik bij de Peelstrekels aanwezig geweest
samen met mijn vader (Petro) en mijn moeder (Anja). En
later met mijn broertje Sjoerd. Ik ben er dus vanzelf
ingerold. 

Ik volg een BBL opleiding niveau 3 Food op de Groene
Campus in Helmond. Dat houdt in dat ik een dag per week
naar school ga  en vier dagen  werk.  Ik werk bij Larco
Foods in Someren op de afdeling Productontwikkeling.
Verder ben ik lid van Scouting Deurne als Roverscouts. Ook
ben ik secretaris in het bestuur van Scouting Deurne.

Afgelopen jaar ben ik als reserveraadslid ingeschakeld tij-
dens het Gala en Klotgemul. Ook mocht ik mee in de
optocht op de prinsenwagen. Door deze activiteiten heb ik
besloten om dit jaar de hele carnaval als raadslid aanwezig
te zijn.

Het voorproefje van mijn eerste carnaval was het
jubileumweekend. Dat was een groots, gezellig en vooral
een geslaagd feest. Ik weet zeker dat de rest van de car-
naval helemaal goed gaat komen! Ik wens iedereen alvast
een top carnaval!

Alaaf, Robin

Afscheid Erwin en Carola

Achteraf is ons eerste jaar het meest

indrukwekkend geweest bij De

Peelstrekels. Een week tevoren worden

gevraagd door voorzitter Twan van

Doorne, dezelfde week nog op audiëntie

bij Henny Manders en ‘s zaterdags volop

klappend richting podium in De

Vierspan en ‘s nachts met Wimke Kivits

naar huis om eikes te bakken. Dat is

natuurlijk wel een binnenkomer… 

Uiteraard is ook het krijgen van een
Vetlirre Medallie een kroon op het werk:
als ik de beelden van mij als geconcen-
treerde presentator terug zie tijdens de
speech van onze burgervader, lach en huil
ik weer…

Afscheidswoordjes

De afscheidswoordjes op carnavalsdins-
dag beleefde ik in de beginjaren heel
intens: je merkte hoe betrokken ieder was
(geweest) bij De Peelstrekels. De laatste
jaren is dit fenomeen niet meer zo in trek,
maar ik heb daar met mijn/ons afschei-
dswoordje van een klein half uur op die
dinsdag toch naar terug gegrepen. Het is
ieders eigen, maar ik vind en vond dat
heel speciaal. 

Bij het afscheid op carnavalsdinsdag is
ons carnavalsleven de revue gepasseerd:
negen prinsen hebben we mogen
meemaken en we hebben ook de
dynamiek van de club mogen meemaken.
Daar heb ik zelf in mijn functies als secre-
taris, voorzitter, penningmeester en
amusement aan bijgedragen. 

Bewogen jaren

Maar door een opsomming te maken van
negen bewogen jaren blijkt wel hoe de
club is geëvolueerd. Met de voorzitters
Twan, Marc en Martien; de secretarissen
Jeroen, Martien en Karin; de penning-
meesters Carel, Peter, Frans, Pieter-Jan en
Hans; de vorsten Henny, Jeroen en Wilco
en de adjudanten Petro, Ruud en Lex,
kunnen wij wel beamen dat het elk jaar
weer een bewogen jaar is geweest om te
zorgen dat de club weer door kon.

Blauw

Het laatste jaar, het jubileumjaar, was een
jaar waar naar toe werd geleefd door ons
en door De Peelstrekels. Ondanks het
aangekondigde afscheid en een andere
intensiteit is het heilige carnavalsvuur bij
ons niet weg en zullen we de komende
carnaval(sjaren) graag er bij zijn; niet meer
in een zwart pak en steek, maar in een
blauw jasje. Carola zal bij de jeugd en bij
de club van 100 nog steeds betrokken zijn
zodat we nog niet helemaal uit beeld zijn.

Wij willen graag iedereen die we de
afgelopen jaren hebben leren kennen
bij/middels de carnaval danken voor een
geweldige tijd!

Erwin en Carola Boerenkamps

NIEUW IN
DE RAAD
Ik ben John Vriens, 40 jaar jong,

getrouwd met Suzan en trotse vader van

drie jongens: Teun, Marijn en Pieter.
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CLUB VAN 100

J O C U S
Waar je ook gaat, je staat altijd op iemands tenen.

(Godfried Bomans)

Leuk of niet, maar het is een waarheid als een koe. Thuis, op straat, op je werk, in
de kroeg, in je vriendenkring, in je familie, in je vereniging of andere gelegenheden
waarbij je met anderen omgaat, is er iemand of zijn er personen die het niet met je
eens zijn. De natuurlijke grootte van haar of zijn tenen is niet bepalend voor de
intensiteit. Eerder de gemoedstoestand waarin zij, hij of men zich bevindt. Het staat
buiten kijf dat mogelijk een rol speelt het onderwerp, de sfeer van het moment en
de (sociale) omgeving. Ook kun je letterlijk op iemands tenen gaan staan. Denk dan
maar druk bezochte evenementen zoals carnaval, kermis, (rommel)markten en
dergelijke. Het gebeurt in de buitenlucht, café´s, zalen en pleinen, kortom zowat
overal.  Meestal loopt het na een welgemeend excuus goed af, maar soms krijg je
een reactie waar je niet op gerekend hebt. En je denkt wat overkomt mij nou!
Iedereen reageert op eigen wijze. Dat kan zijn in de vorm van: ik draai me om en
loop weg, of ik draai me om en houd mijn mond, of ik zeg wat terug. En ja, en dan,
ja, dan heb je de poppen aan het dansen. Zeker met Carnaval loop je dat risico en
zeker als het dan ook nog eens uit de hand loopt. 
Laten we afspreken dat we met die dagen ons korte lontje thuis laten en ons met
een geweldig groot lont in het feestgedruis storten. Dat lijkt me niet
onoverkomelijk. Ik ben er van overtuigd dat we daar achteraf een goed gevoel aan
overhouden. Immers we kijken met veel plezier terug op een fijne carnaval. Niet
alleen voor onszelf, maar ook voor onze naasten, vrienden, kennissen en bekenden.
Kortom laten we gaan voor het carnavalsfeest zoals het bedoeld is: Een feest met
elkaar en voor elkaar. Geniet er allemaal van! 

VASTELAOVOND SAAME!

LID WORDEN

VAN DE CLUB VAN 100?
Wellicht is het voor u, of uw onderneming iets om Lid, Begunstiger of Sponsor te
worden. 

Als u lid (€ 25,-) wordt van de Club van 100 dan sponsort u onze vereniging en levert
u ook een bijdrage aan de carnaval in Deurne. Daarnaast kunt u 2 kaartjes kopen
voor de nieuwe QUATSJA-avonden op 8, 15 en 22 februari 2014. 

Er is ook een mogelijkheid om Begunstiger (€ 60,-) te worden, waardoor u vier kaart-
jes kunt kopen. Zoals u op deze pagina kunt zien worden begunstigers, tenzij zij dat
niet wensen, opgenomen in een lijst van Begunstigers in deze krant.
Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u zich aanmelden via ons e-mailadres,
clubv100@hotmail.com.

Voorts wordt aan bedrijven de mogelijkheid geboden Sponsor te worden (€ 250,-).
De voorwaarden kunt u, eveneens via bovenstaand e-mailadres, navragen bij
Richard Bakens en Carola Boerenkamps.

17 JAAR CLUB VAN 100
In het jaar 1996 mocht ik Prins zijn in ons
Peelstrekelrijk.  Alle verwachtingen die ik
hierover vooraf had, werden overtroffen.
Wat was het een geweldig feest en wat
heb ik, samen met mijn familie en vrien-
den enorm van dit carnavalsjaar genoten.
Carnaval is sowieso zo een fantastisch
feest, maar als Prins carnaval is het vanaf
de onthulling tot de popverbranding een
beleving die je nooit mee maakt.

Tijdens het jaar dat ik Prins was raakte ik
steeds meer onder de indruk van alle vri-
jwilligers die in touw zijn om te zorgen dat
Carnaval voor heel veel mensen in Deurne
een groot feest wordt. Avond aan avond
wordt er vergaderd , getimmerd,
gerepeteerd, gedanst, geschilderd etc. om
de Carnaval niet alleen voor de Prins en de
Peelstrekels, maar voor allerlei groeperin-
gen in Deurne  een enorm festijn te
maken.  Daarbij organiseert men belan-
geloos talloze evenementen die voor
bejaarden, kinderen gehandicapten etc. vrij
toegankelijk zijn. Voor iedereen in de
Deurnese gemeenschap is aandacht. 

Toen Leon van Osch aangaf te willen stop-
pen als voorzitter van de Club van 100,
was ik dan ook graag bereid zijn positie
over te nemen zodat  ik op een beschei-
den wijze iets terug kon doen voor de
Peelstrekels en een bijdrage kon leveren
aan ons Deurnese Carnaval. Leon had al
een goede en gezonde basis gelegd voor
de Club van 100 en samen met de overige
bestuurleden hebben we dat de afgelopen
jaren verder uit kunnen bouwen. 

Ik heb het voorzitterschap altijd met veel
plezier vervult. We hebben in de afgelopen
jaren vanzelfsprekend een aantal bestuur-
swisselingen gehad, maar met ieder bestu-
ur heb ik altijd in een uitstekende sfeer 

kunnen samenwerken. Het voorzitterschap
was binnen het bestuur de minst zware
taak. Ik ben met name dank verschuldigd
aan degene die de secretariaatsfunctie en
het penningmeesterschap hebben vervult.
Zij hadden binnen het bestuur het meeste
werk.  Daarnaast wil ik ook al die mensen
danken die afgelopen jaren de Club van
100 en daarmee de Peelstrekels financieel
ondersteund hebben. Mede door uw bij-
drage kon er ieder keer weer een fan-
tastisch carnaval worden georganiseerd. 

Ik ben erg blij dat Richard Bakens bereid is
van mij de voorzittershamer over te
nemen. Richard is een echte car-
navalsvierder, kent veel mensen in Deurne
en is jong en dynamisch. Hij zal samen
met de andere bestuursleden zeker in staat
zijn de Club van 100 verder uit te bouwen
en nieuwe initiatieven te ontplooien zodat
met steun van de Club van 100 en dus met
steun van heel veel Deurnenaren de
Peelstrekels in staat  blijven voor ons alle-
maal het mooie carnavalsfeest  te organis-
eren. Ik wens hem samen met de andere
bestuursleden heel veel succes toe.

Alaaf,
Michiel Dankers

Beste carnavalsvierders, zoals u in deze
krant kunt vaststellen, organiseren De
Peelstrekels tal van activiteiten rondom
carnaval in Deurne. U denkt dan al snel
aan de optocht en de festiviteiten voor en
tijdens de carnaval. Maar De Peelstrekels
organiseren veel meer zaken, waar veel
mensen niets van weten. Zo maken zij
onder andere carnavalsactiviteiten
mogelijk voor mensen die anders niets van
de carnaval zouden merken, zoals zieken,
bejaarden en gehandicapten. Zij vieren
daardoor niet alleen hun eigen feestje,
maar zorgen ervoor dat iedereen die dat
wil iets van het carnavalsfeest kan proeven.
Dit is met name mogelijk door de vele vri-
jwilligers en uw waardering in de vorm
van een donatie aan de Club van 100. 

De Club van 100 spant zich in om de car-
navalsvereniging financieel te onderste-
unen. Ieder jaar weer, brengt een grote
groep mensen een aanzienlijk bedrag bij
elkaar, waarmee het mogelijk wordt

gemaakt dat De Peelstrekels al hun
activiteiten kunnen uitvoeren. 

Deze mensen wil ik graag van harte
bedanken. Met hun financiële bijdrage
denken zij tijdens de carnaval niet alleen
aan hun eigen plezier, maar gunnen dat
ook een ander. 

Graag wens ik De Peelstrekels met prins Ivo,
prinses Dianne en hun kinderen Fabiënne
en Valerie een geweldig carnaval toe!

Richard Bakens, 
voorzitter Club van 100

HOOFDSPONSOR: COMPANION



Stationsstraat 64 Deurne

Telefoon 0493-321455

info@quickprintdeurne.nl

Tramsstraat 22, 5751 JK DEURNE

Ton.Hartjens@planet.nl

T. 0493-313643 / 06-53581972  F. 0493-320446

• reclamefotografie

• fotografie voor industrie

• productfotografie

• reportage

• digitale fotobewerkingen

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 

Peelstrekelrijk, ‘n goei
carnaval en veul plezier

mi deez schon daag!

Alaaf,
Dierenartsencombinatie

ZuidOost

PARANORMALE

AVOND 

Er is weer een para-
normale avond van het
Medium Large. 

U weet wel waar en hoe
laat. 
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1.  Maria van Hoek † 1971

2.  Cor Keeren 1971

3.  Harrie Kuypers 1971

4.  Jan Lichteveld 1971

5.  Willie Knijnenburg † 1972

6.  André Schiks         † 1972

7.  Hub van Doorne † 1973

8.  Dirk Koster † 1973

9.  Gijs v.d. Broek † 1974

10. Willie Hoebergen 1974

11. Rie Koster 1974

12. Henk Seuren † 1974

13. Kees Brood sr. † 1975

14. Piet van Ooy † 1976 

15. Frans Hoebens † 1977

16. Frans van Gennip 1978

17. Marinus v.d. Loo † 1979

18. Mien v. Dijk † 1980

19. Hein Smeets † 1981

20. Jan Verheyen † 1982

21. Gé Markhorst † 1983

22. Willie Bijsterveld 1984

23. Charles v Goch  † 1985

24. Broer Verhuyzen † 1986

25. Piet te Walvaart 1987

26. Cees Bink            † 1988

27. Huub Jagers † 1989

28. Peter v. Oosterhout 1990

29. Gerard Geurts 1991

30. Jo Dekker † 1992

31. Jozef Hendriks 1993

32. Frans Kuypers 1994

33. Jan Rakels † 1995

34. Jean Coppus † 1996

35. Sjaak Obers 1997

36. Perry Bijsterveld 1998

37. Geerd Jansen 1999

38. Toon de Louw   2000

39. Jo Verheyen 2001

40. Ad  v.d. Mortel 2002

41. Wim Kivits 2003

42. Marius van Deursen 2004

43. Harrie van Rijssel 2005

44. Leon van Osch 2006

45. Theo Goossens 2007

46. Martien Maas 2008

47. Gerard Daandels 2009

48. Noud Verbaarschot 2010

49. Cees van den Broek 2011

50. Christ Manders 2012

51. Piet Aarts 2013

Ere-Hosbengels door de jaren heen

ERE-
HOSBENGEL

NR. 51:
PIET AARTS

In 2013 onderscheidden De Hosbengels

Piet Aarts als hun 51ste Ere-Hosbengel.

Vanuit zijn betrokkenheid bij de

Watervrienden en dankzij zijn goede

contacten met Madrid, zorgt Piet al

sinds jaar en dag ervoor dat

Sinterklaas jaarlijks weer zijn weg

naar Deurne vindt en vele kinderen

een onvergetelijk feest bezorgt. 

Ook het carnavalsfeest gaat hem

na aan het hart. Met zijn

onderneming Companion onders-

teunt Piet -  tegen de gure economis-

che wind in - het carnavalsfeest in Deurne

langjarig door middel van het hoofdspon-

sorschap van De Peelstrekels. Daarnaast is

Piet voor de Hosbengels een graag

geziene gast tijdens onze jaarlijkse kerst-

matinees. 

Ruimschoots voor aanvang

zit Piet met Jeanne

klaar op de eerste

rij om geen minuut

van onze muzikale

verrichtingen te

hoeven missen. Sinds

enkele jaren onder-

streept Piet bovendien

zijn warme muzikale

hart door middel van een

commissariaat van onze

moedervereniging, de

Koninklijke Harmonie

Deurne.

Terwijl het feestgedruis van een fan-

tastisch Jubileumjaar nog maar

nauwelijks is verstomd, doemen de con-

touren van het komende carnavalsfeest

alweer op.

Ook in 2014 zullen De Hosbengels zich

uiteraard weer van hun beste muzikale

kant laten zien en horen tijdens de car-

navalsdagen. In dit papieren medium

wijzen wij de carnavalsvierders graag in

het bijzonder op twee echte Hosbengel-

festiviteiten. Op carnavalszaterdagavond

zal in Plein Vijf met de vierde editie van ’t

Is goe dè g’r bent wederom een ááwver-

wets gezellige carnavalszaterdagavond

plaats vinden. Alle ingrediënten voor een

mooie carnavalsavond zullen dan aan-

wezig zijn: polonaises, meezingers, het

onvermijdelijke ‘sjoenkelen’ en natuurlijk

Prins Ivo d’n uurste samen met De

Peelstrekels. Oh ja, en de Hosbengels natu-

urlijk niet te vergeten!

Onze carnavalsdinsdag staat traditioneel in

het teken van de bekendmak-

ing en huldiging van onze

nieuwe en Ere-Hosbengel.

Ook benieuwd wie in 2014

deze eer voor de 52ste keer

ten deel valt? U bent vanaf

15:00 uur van harte welkom

in Plein Vijf om er samen

met ons een geweldige car-

navalsdinsdagmiddag van te

maken.

Samen met Prins Ivo en De

Peelstrekels sluiten we de car-

naval op dinsdagavond vanaf

21:00 uur af in Plein Vijf.

Natuurlijk ontbreken we ook tij-

dens de andere carnavalsdagen

niet in het centrum van Deurne. Ons

volledige en actuele pro-

gramma voor en tijdens

de carnaval is te raad-

plegen via www.hos-

bengels.nl of via onze

Facebook- en Twitter-

pagina.

De Hosbengels wensen

Prins Ivo & Prinses Dianne,

Jeugdprins Xander &

Jeugdprinses Evi en alle

Peelstrikkels en

Peelstrikkelinnekes een fan-

tastische en onvergetelijke car-

naval toe! 

Graag tot ziens in de aanloop naar

èn tijdens de carnavalsdagen, Alaaf!

De Hosbengels
AAWVERWETST GEZELLIG!
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ONBEPERKT SPORTEN

MET HET HELE GEZIN*

12 maanden
onbeperkt

€ 59,- 
per gezin per maand

GEZINSPAS

*Maximaal 1 gezinslid per bezoek. Vraag naar de voorwaarden 

Fitland Deurne

Fabriekstraat 24  l  5753 AH Deurne l (0493) 31 33 00

www.fitland.nl

24
maanden

onbeperkt

€ 49,- 
per gezin per maand



Vèrkens Koeie 
carnaval!

Verèkkes goeie carnaval!
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VOOR AL UW HOUT EN BOUWMATERIALEN

Professioneel, deskundig en uitgebreid

VELDSTRAAT 37  | 5751 AA  DEURNE | T: 0493 312370

www.holtenvandewal.nl



In- en verkoop - reparatie -

onderhoud - APK-keuring

Laurens Costerstraat 10

5753 AM DEURNE

0493-321556

www.boerekampautos.nl

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

Energiestraat 19, 5753 RN Deurne. Tel. (0493) 31 39 57- Fax (0493) 31 76 21
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Weetblad
VOOR DEURNE EN OMGEVING

U I T G AV 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 .

EXTRA EDITIE

Januari  2014

Opstöker

D’n Opsteker
1992 Sjef Geerts † 

1993 Klaas Vogel

1994 Sien Verbaarschot

1995 Geerd Jansen

1996 Marcel van Nunen

1997 Jan Hoeben

1998 Mies Martens

1999 Henk Bijnen

2000 Han Wouters

2001 Petro Leijsten

2002 Kees Brood 

2003 Jozef Hendriks

2004 De Zultkoppen

2005 Christ Manders

2005 Wim Berkers †  

 (postuum)

2007 Twan Kroezen

2008 Ad Welten 

2009 Mien van Goch

2010 Marius van Deursen

2011 Harrie Munsters  

 Willie Goossens

2012 Jacqueline Smeulders

2013 Beitske Vogel

Waar is dat 
feestje?

Hier is dat 
feestje!

In 2014 bestaat de 
PR|CIE 22 jaar.
Dit moet natuurlijk op 
grootse wijze gevierd 
worden door het creatief 
vliegwiel van het
Deurnese carnaval.

Omdat een tent op de 
Markt wat gewoontjes is, 
heeft de PR|CIE het ver-
maarde evenementenorga-
nisatiebureau E.L.S. bereid 
gevonden de feestelijk-
heden op PR|CIE waardige 
wijze in te kleuren. Pak 
uw agenda en blok week 

22 - van 26 mei t/m 1 juni 
- van dit jaar af, want dan 
is het 7 dagen lang feest.

Wat kunt u zoal
verwachten?

Een zeer divers program-
ma met louter hoogte-
punten van begin tot eind: 
een 24/7 feesteruptie! Alle 
evenementen zijn GRATIS 
toegankelijk en of dat niet 
genoeg is heeft de PR|CIE 
besloten om alles
All Inclusive te maken: 
vette hap en snelle slok?

Gratis. Meergangendiner 
met voortreffelijke wijnen? 
Gratis. Sateetje? Gratis.
IJsje? Gratis. Optredens? 
Gratis. Stuk in de kraag? 
Gratis kleermaker op
locatie. Nauwelijks voor-
stelbaar: 168 uur compleet 
gratis op een geweldig
evenemententerrein, 
PR|CIE-land, even buiten 
Deurne met gratis bus- en 
taxivervoer heen en terug, 
wanneer u maar wenst! 

Wij zien u graag in week 
22 op ons feest voor jullie!

Tegen inlevering
van deze bon

een gratis
consumptie

bij Café
“HET STINKEND 

HERT”

Groots feest ter ere
van 22-jarig bestaan PR|CIE!
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CARNAVAL 2014 
CAFÉ- ZAAL STATIONSZICHT

ÙÛ
Zaterdag 1 maart aanvang: 21.00 uur

ZULTKOPPENUITREIKING D’N BIELS 2014 In het bijzijn 

van Prins IVO en Prinses DIANNE en de C.S. De Peelstrekels, 

muzikale begeleiding van het VTO Orkest en BLOAST UM OP

ÙÛ
Zondag 2 maart.  Gezellig indrinken

rondom de skônste OPTOCHT van DEURNE

ÙÛ
Maandag 3 maart aanvang: 10.30 uur Carnavalsontbijt

ROZENMONDAG samen met Prins IVO en Prinses DIANNE  

CARNAVALSBRIDGE en WARME MAALTIJD
aanvang : 18.00 uur

ÙÛ
Dinsdag 4 maart : aanvang 11.00 uur

ZULTKOPPENDAG Hét aansnijden van de lekkerste en grootste

KRENTENMIK en genieten van de heerlijkste ZULT en vetste 

HANENBILLEN van Deurne. Met BIELS 2014 en VTO en 

BLOAST UM OP en Prins IVO met Prinses DIANNE
en de Peelstrekels

ÙÛ
Jozef, Gon, medewerkers en de ZULTKOPPEN
wensen iedereen een leuke CARNAVAL 2014 toe

Spoorlaan 21, 5751 JM Deurne
Telefoon 0493- 312955
E-mail: joz.hendriks@planet.nl
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Het was carnaval 2013, voor mij de

tweede carnaval als raadslid en dus ook

d’n twidde prins die ik mee maakte bin-

nen het Peelstrekelrijk. We hadden een

geweldige carnaval met weer een

geweldig prinsenpaar in ons midden.

Prins Stefan en prinses  Kitty hebben car-

naval weer op een geheel  eigen wijze

ingevuld. Zij waren een fantastisch

jubileum prinsenpaar.  Het was dinsdag, de

laatste dag van de carnaval, tijdens het

laatste avondmaal bij Wies van de Putten,

waar we genoten van het lekkere eten.

Iedereen zat nog wat onderuit gezakt een

beetje uit te buiken. De beentjes languit

gestrekt. Lekker de motor opladen voor de

laatste uurtjes carnaval.

Er moesten nog enkele vaste rituelen

gedaan worden. Een daarvan de uitreiking

van de Snappie-onderscheiding die tradi-

tiegetrouw wordt uitgereikt door degene

die hem het laatste in ontvangst heeft

genomen. Fanneke van den Heuvel (prins-

es in 2012) was degene die in 2012 deze

prijs heeft mogen ontvangen. Zij waren

speciaal van wintersport terug gekomen

om deze prijs te overhandigen aan de

nieuwe Snappie. 

Maar wie zou er in aanmerking kunnen

komen? Al eens rond gekeken in de zaal

en geen enkel moment gedacht dat ik dat

zou kunnen worden. Fanneke had enorm

getwijfeld tussen twee personen.  En jawel,

Twan van Fan moest het geheel een beetje

aan elkaar praten. Twan vertelde aan welke

voorwaarden je moet voldoen om über-

haupt in aanmerking te komen. Vervolgens

zei Fanneke heel spontaan: “ Maikel van

Ansem is de nieuwe Snappie van 2013!”

Ik vind het een hele eer  en ben daarom

ook trots dat ik die medaille heb gewon-

nen binnen zo’n korte tijd dat ik bij de club

ben. Ik hou wel van een feestje en ben gèr

van de partij, ik loop niet altijd veur op,

maar ben er wel gèr bij. 

Let allemaal goed op! Doe mee en scheuft

an, want ik mug de volgende Snappie bek-

end maken!

Kijken wie het met mij nog meer snapt.

DANCING WITH 

THE STARS 2013

Valentijnseditie

DANCING WITH 

THE STARS 2014

Maikel van Ansem

SNAPPIE 2013

Het succes van DWTS begon in 2007; in

De Strikkeldôme was de eerste editie met

als winnaar Rinus Pecht.  Na de

Strikkeldôme verhuisde DWTS naar het

CC en.in 2013 werd voor de eerste keer

het evenement bij dans- en feestcen-

trum Trendz gehouden.

In een overvolle zaal werd de zevende edi-

tie gehouden met als deelnemers:

Henriette van der Linden, Olga Serrarens,

Maartje Raaijmakers, Nicole van Rijssel,

Willem Buiter, Jelle Sonnemans, Mark

Jagers en Wim Kivits. Weken van voor-

bereiding gingen vooraf aan de happening.

De keuze voor de grote zaal van Trendz

bleek een juiste: er was een geweldige

atmosfeer en alle bezoekers hadden een

uitstekend zicht op de dansvloer. De span-

ning was dan ook groot onder de deelne-

mers en supporters: wie zou de pres-

tigieuze beker en de eeuwige roem als

winnaar van DWTS gaan worden? Alle

deelnemers zetten hun beste beentjes

voor.

Als winnaar kwam rond de klok van elf uur

Mark Jagers met zijn danspartner  Berry

van Dooren naar voren. Prins Stefan reikte

de beker en bloemen uit, waarna een

geweldige afterparty losbarstte. Iedereen

leek te willen dansen.

Ook voor 2014 staat een nieuwe editie van

DWTS op het programma. Op

Valentijnsdag, vrijdag 14 februari, wordt de

achtste editie gehouden en is dit ook weer

een coproductie van dans- en feestcen-

trum Trendz en de Peelstrekels.

Voor de kenners: de winnaars van de

afgelopen jaren:

2007 Rinus Pecht

2008 Anny Berkers

2009 Timo Maas

2010 Lucy Martijn

2011 Helmie de Louw

2012 Frank Teeuwen

2013 Mark Jagers

Meer informatie over DWTS vindt u op de

website van de Peelstrekels.

De achtste editie van DWTS belooft een

hele romantische uitvoering te worden.

Op vrijdag 14 februari is dans- en

feestcentrum Trendz omge-bouwd tot

een amoureuze schuifelzone.  

Acht Deurnese kandidaten zullen die

avond strijden op de dansvloer. De win-

naar zal later op de avond door Prins Ivo

gehuldigd worden. 

De kandidaten voor de editie van 2014

zijn:  

Marinus Biemans – gemeenteraadslid voor

DOE. 

Ronald Joosten – speler van S.V. Deurne 

Marcel van Zwam – bakker De Gebackerij 

Harald Manders – Rijwielhandel Manders 

Ine Matla – Blauw (vur) schut 

Anne-Mijke Verhagen – voormalig trainster

dansmarietjes 

Els Aarts – carnavalsblaasorkest Krek Goe 

Astrid Michels – Gehaper/Waai Faai 

Deze kandidaten hebben zich in de vooraf-

gaande weken  intensief voorbereid op het

evenement. Naast het wedstrijdelement

zal er uiteraard veel aandacht worden

besteed aan Valentijnsdag. Ook de bezoek-

ers kunnen op de dansvloer hier aan mee-

doen. 

Er is een beperkt aantal toegangskaarten

beschikbaar. U verneemt te zijner tijd  via

de media waar en wanneer de kaarten te

koop zijn. 

De deelnemers aan DWTS 2014 vlnr: Anne-Mijke Verhagen, Marinus Biemans, Ine Matla,

Marcel van Zwam, Els Aarts, Ronald Joosten, Astrid Michels, Harald Manders.

De adjudanten van prins Ivo

en prinses Dianne: Ton Aarts,

Jolanda Kuunders, Els Aarts,

Henri Kuunders.
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ZES STUKS
DE ANITA’S
ÔK DÈ NOG!
DE HANNIEWANNIES
t SCHAEP MET DE VIJF POTEN
HATSEFLATS
HOU OP SCHEI UIT
DE KALEBASSEN

Vrijdag 28 februari 2014

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

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

Aanvang 20.30 uur WEGENS ENORM SUCCES GEPROLONGEERD

Plein 5
Café / Restaurant

Markt 5

Het Pandje
Café

Molenstraat 15

Speck
Grand Café

Molenstraat 31

In Den Sleutel
Café

Stationsstraat 8

Asteffekan

Visser 27

Cultuur Centrum

Martinetplein 1

Beekman&Beekman
Café / Restaurant

Markt 8

De Potdeksel
Café / Bar / Restaurant

Markt 4

STUDIOcorb] Deurne 06-20686513

ZES STUKS
DE ANITA’S
ÔK DÈ NOG!
DE HANNIEWANNIES
t SCHAEP MET DE VIJF POTEN
HATSEFLATS
HOU OP SCHEI UIT
DE KALEBASSEN
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TUSSEN DE BUIEN
DOOR…
Peelstrekelland 23 juni 2013:  het zomerprogramma van De Peelstrekels  is aangebro-

ken;  de jaarlijkse fietstocht van onze carnavalsstichting  heeft deze dag plaats-

gevonden. 

In plaats van een bikini en zwembroekje

met zonnebrilletje verscheen een ieder in

herfstkleding bij zaal van de Putten aan de

Milheezerweg  in Deurne. Na de warme

ontvangst met een bakkie koffie ging de

grote tocht van start in vier groepen. De

laatste groep was met veel moeite om

13.30 uur zaal van de Putten uitgewerkt. 

Dit keer ging de tocht richting Millus en

waar het de meeste mensen om ging: de

pauzeplaats: deze keer ‘t Lig Binke ergens

ver afgelegen in de Peel.  Uitgeput en wel

werden hier de fietsen gestald en was het

tijd voor een natje en droogje en voor

mensen met nog een beetje fut een spel-

letje. 

Hierna werd iedereen op de fiets geholpen

door de organisatie en werden de mensen

ingepraat om de  tocht te vervolgen richt-

ing Fridus; het eindpunt. 

Traditioneel het hoogtepunt van het

zomerprogramma was hierbij  ongetwijfeld

het BBQ festijn. Ineens was iedereen hier-

bij wel erg fit en van vermoeidheid was

geen sprake meer. Tevens werd hierbij de

uitslag bekend gemaakt van een aantal

vragen en foto’s die men onderweg (als

het goed is) gezien had. Natuurlijk werd

ook de traditionele de wisselbeker uit-

gereikt. En hiermee werd het zomerpro-

gramma van de Peelstrekels afgesloten. We

hopen een ieder weer te ontmoeten op

zondag 29 juni 2014, het volgende zomer-

programma van de Peelstrekels !

Organisatie MRR

Introductie

BLAUW (VUR)SCHUT
BLAUW (VUR)SCHUT (kortgezegd: BLAUW) is op een BLAUWE maandag opgericht

door enkele fanatieke carnavalsvierders: een nieuwe naam maar wel met bekende

gezichten binnen het Peelstrekelrijk. 

BLAUW zet zich in als ludieke car-

navalsclub in het Peelstrekelrijk en zal nog

veel van zich laat horen en zien de

komende carnavalsjaren. Laat je dus ver-

rassen door de frisse BLAUWE wind die

door Deurne gaat waaien.

2012-2013

In het jubileumjaar liet BLAUW

(VUR)SCHUT al diverse malen van zich

horen: allereerst de mysterieuze berichten

op internet, het eerste felicitatiebord in de

tuin van de Prins, de blauwe bekendmak-

ingsbordjes op de PS aankondigingsborden

(welke even later mysterieus verdwenen

waren), de neerdalende ballonnen tijdens

de Klotgemul zaterdag, het welkomst-

drankje op zaterdag tijdens het betreden

van het CCD en de aanwezigheid tijdens

nagenoeg alle carnavalsactiviteiten. Wat

ook niet onvermeld mag blijven, is het

blauw worden van de aankondigingsbor-

den op twitter en facebook voorafgaand

aan het jubileumweekend!

2013-2014

Naast de bekende gezichten binnen

BLAUW (VUR)SCHUT (Pieter-Jan & Ine

Matla, Eric Verhoeven en Jet Henriks, John

& Linda van Heugten en Roland Vrijnsen &

Marjolein Maas), zijn er vanaf het nieuwe

carnavalsseizoen vier nieuwe gezichten te

bewonderen binnen de club; namelijk

Erwin & Carola Boerenkamps en Peter &

Véronique Kempen.

Erwin en Carola

Van Peelstrekelbloed naar BLAUW

Peelstrekelbloed

Omdat wij carnaval niet achter ons kun-

nen laten, is het fijn om bij een groep in te

stromen die een aanvulling op de

Peelstrekels willen vormen en erbij willen

zijn. Met de BLAUW willen wij carnaval

niet dun maar dik overdoen!

Peter en Véronique

Beste carnavalsvierders,

Ik als oud raadslid, samen met mijn vrouw

weten van carnaval wel een feestje te

maken. Wij zijn daarom ook erg vereerd

dat wij na het stoppen bij de Peelstrekels

deel uit mogen gaan maken van het Blauw

(vur) schut, een gezellige club waarbij ‘t,

het hele jaar carnaval is maar vooral ook

een club met een groot warm hart. Wij

zullen er dan ook voor zorgen, samen met

onze vrienden van blauw, om de komende

carnavalsjaren iets extra's toe te voeren

aan carnaval in Deurne.

Aspirant-leden 

Ook de aspirant-leden voor het komende

seizoen zijn bekend: Ruud & Rian Wouters.

Zij zullen zich het komende jaar moeten

bewijzen, om toe te kunnen treden tot de

kern van BLAUW (VUR)SCHUT.

Agenda 2013-2014

Ook tijdens de komende carnaval kunt u

weer live genieten van BLAUW (VUR)

SCHUT. Hieronder enkele data waarop ze

in het openbaar aanwezig zullen zijn:

Carnavalsvrijdag

Kommer en Kwijl

Carnavalszaterdag

Sleutelafhalen

t is Goe de g’r bent

Carnavalszondag

Optocht

CCD

Potdeksel

Carnavalsmaandag

Deurne zingt mee

Carnavalsdinsdag

Ukkepukkenbal

Jozef Hendriks

Boerebrulluft

Plein 5

Carnavalswoensdag

Frikandellenhappen bij Ruud Wouters

BLAUW voor JOU!

De carnavalskleur BLAUW staat voor puur

en gein. Als je je verbonden voelt met

BLAUW, wordt dan vrienden met ons op

facebook en kom in het BLAUW naar alle

carnavalsactiviteiten.

Tot BLAUW!

Annie Kivits onderscheiden door Bloast Um Op

CARNAVALVIERSTER 2013

Zaterdag

ongeveer 14.30

uur: in de

keuken wordt de

laatste hand

gelegd aan m’n

carnavalsmake-

up, want we gaan

met de vijf klein-

zoons naar een

kindermiddag –

tenminste dat

denk ik. Daar

gaat de bel. Ik

naar de

voordeur en…

Daar staat

onverwachts

Meziek-moakerij

Bloast Um Op. 

Even denk ik, die komen voor Wim, maar ik word snel op het goede spoor gezet. Ze

komen voor mij! Ze blazen er flink op los en familie, buren en vrienden stromen toe.

Na een serenade word ik na een korte toespraak onderscheiden als

carnavalvierster 2013. Een grote onder-

scheiding, bloemen en een prachtige

oorkonde waarop staat wat het inhoudt:

- Omdat ze niet op de voorgrond staat

- Ze niet volhangt met onderscheidingen

- Ze elk jaar te zien is met carnaval

- Ze goed kan buurten

- Ze van een lekker pilske houdt en het

belangrijkste:

- Ze carnaval niet kan missen

Iedereen stroomt binnen en carnaval kan beginnen. De kinderen en Wim hebben

stiekem overal voor ge-zorgd. Na ’t thuisfeestje worden we uitgenodigd om mee te gaan

carnavallen met Bloast Um Op, tot in de kleine uurtjes.

We gaan o.a. naar het Cultuurcentrum en naar de Bielsuitreiking waar de sfeer prima is.

De boerenbruiloft is dinsdags ook keigaaf. Al met al werd het een onvergetelijk carnaval.

De 11de van de 11de zijn we ook nog mee naar Keulen geweest. Dat was een

grandioos feest als afsluiting.

Mannen en zeker ook ’t vrouwvolk van Bloast Um Op, hartstikke bedankt en tot ziens

in 2014!

Annie Kivits

Al een aantal jaren reikt meziekmoakerij

Bloast Um Op op carnavalszaterdag de

onderscheiding carnavalvierder uit.

Bloast Um Op neemt de laureaat

de hele carnaval op sleeptouw.
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PRINS ROZENMONDEG 2013
6 December 2012 

Wil je Prins Rozenmondig zijn in 2013 was de vraag van de commissie? Slaap er

maar nachtje over! Daar kun je geen nee tegen zeggen, het is een eer om gevraagd

te worden, nee daar hoef geen nachtje over te slapen zei ik! 

Dan begint de voorbereiding en de praat op social media facebook, twitter wie wordt

het? Trots zit je thuis achter je laptopje de berichten te lezen en je eigen in te houden,

wat af en toe vrij lastig was! De weken vliegen voorbij en dan komt de grote dag!

11 Februari 2013 

Hele morgen zenuwachtig rondjes gelopen rond de tafel. (zo erg dat weken erna de

Laminaat vloer vervangen moet worden) 11:00 uur afgesproken met de chauffeur op een

geheimen locatie  buiten Deurne. De zenuwen gierde door mijn lichaam heen, met

knikkende knieën zag ik hoe de Rozenmondig aanhang achter de auto liepen. 13:00 het

moment op de markt daar stond die dan ‘’Natte Tost 2013” langs Prins Stefan 1e en prins-

es Kitty van de Peelstrekels. Plein vijf, Potdeksel, Beekman, Koets  en een diepte interview

met Omroep Brabant ontbrak er ook niet aan die dag!  De uren tikte weg de dag ging

voor mij te snel voorbij! Maar wat was het een geweldige super skonne dag! Ik zou het

zo weer over willen doen!

Commissie Rozenmondig, Peelstrekels en alle aanhang van Rozenmondig, Bedankt vur

de geweldige dag!

Alaaf Dave van Seggelen

Prins Rozenmondeg 2013
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