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Prins Martijn 1
van
De Peelstrekels
DEURNE – Martijn Elbers is de 57ste prins
van cs De Peelstrekels en zal als Martijn I
regeren over het Peelstrekelrijk. De prins
werd onthuld op zondagmiddag 23
november iets na 16.00 uur op de Markt in
Deurne. Martijn Elbers is 31 jaar, vrijgezel,
groepsleerkracht aan de Gerardusschool in
de Walsberg en mede-oprichter, secretaris
en fervent fietser bij TC de platte Tube. Zijn
motto voor komend carnaval is: Aap, noot,
Mies, van een feestje is deze prins nooit
vies!
Voor de eerste maal was de prinsonthulling onder regie van de prinsengarde
en nadat de prins van 2014 Ivo I (van
Baars), in hun gelederen was opgenomen,
nam de spanning toe in Plein Vijf waar het
voor- en naspel plaatsvond. Op film liet
een aantal de oud-prinsen hun licht schijnen over het prinsschap, waarbij ze heikele
kwesties niet uit de weggingen, integendeel. Toen rond 16.00 uur het publiek naar
buiten gedirigeerd was verscheen niet veel
later tot ieders verrassing Martijn Elbers op
het bordes van het gemeentehuis. Later
werd duidelijk dat, zoals een oud-prins
opmerkte, er weer veel bij de neus
genomen waren, want er was geen winnaar van het prinseroaje.
Voordat de grote prins bekend gemaakt
werd was er de onthulling van de
jeugdprins en –prinses en vorst van De
Strikkelkes. Stijn Boerenkamps (10 jaar en
leerling van basisschool De Hasselbraam)
zal als prins, samen met prinses Dewi van
der Wallen (11 jaar en leerlinge van basisschool D’n Heiakker) en vorst Daan Bankers
(10 jaar en leerling van basisschool
Willibrordus) voorgaan in het Deurnese
jeugdcarnaval.

DE SECONDANTEN VAN MARTIJN I
“Gevraagd door Prins Martijn om secondant te worden, wat een eer! Natuurlijk assisteer ik mijn
vriend graag, want met zijn karakter kan hij alle hulp gebruiken. Tevens vermoed ik dat hij het
zwaar vindt om Prins Martijn d'n urste te zijn, want hij heeft geen ervaring met op de eerste plaats
te staan… Wie ben ik? Paul van der Steijn, 31 jaar, geboren en getogen in Deurne, samenwonend
met Britt, werkzaam bij Steijnvoeders, voetballend bij het kampioenenteam van SV Deurne 3 en
(rustend) lid bij TC de Platte Tube. Secondantenmotto: Martijn onze goede vriend is iemand die een
geweldige carnaval verdient!”
“Ik ben Christian Elbers, 29 jaar en leerkracht in het basisonderwijs. In mijn vrije tijd probeer ik de
mannen van TC de Platte Tube bij te houden. Wintersport is één van mijn grote passies. Ik woon al
jaren samen met Martine en sinds vijf jaar gelukkig weer in Deurne. Ik ben erg trots dat ik secondant ben van mijn broer, Prins Martijn I. Ik vind het heerlijk om mensen te zien genieten. Samen
met De Peelstrekels, Prins Martijn I, de Raad van Elf, mijn collega-secondant Paul, mijn ouders en alle
gezellige mensen die aanhaken gaan we er één groot spektakel van maken en genieten van elke minuut!
Ik zeg: Er bij zijn is meemaken, tot dan!”

Paul

Christian
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Proclamatie Prins Martijn I
3
Dat ik hoop dat wij allen elkaar weer zullen
treffen tijdens de carnavalsdagen, in welke
horecagelegenheid dan ook, met of zonder rook.

4
Dat ik jeugdig Deurne ga laten zien wat
echt carnaval vieren is, want er is geen
grotere feester dan hunne Meester.

5
Dat vijf dagen carnaval ook topsport is en
dat geen lucht tijdens deze dagen ook
geen excuus zal zijn.

6
Dat ik tijdens deze dagen laat zien dat ik
niet alleen ’s avonds een vent ben, maar
dat ik ook ’s morgens drinken ken.

7

8
Dat een carnaval met vrienden en
familie fantastisch is, maar nog mooier
wordt als je er nieuwe vrienden bij krijgt.

9
Dat ik ontzettend blij ben dat ons Opa,
mijn held, mede-oprichter van de
Heikneuters, nog mag meemaken dat zijn
kleinzoon de grote Prins wordt van
Deurne.

10
Dat de mensen achter de schermen nu al
gigantisch veel werk hebben verzet, dat we
deze mensen ontzettend dankbaar moeten
zijn, en dat ik samen met al deze mensen
en met jullie er een geweldig gave carnaval van ga maken.

11
Dit alles ga ik doen onder het volgende
motto:

Dat we de tijd niet in de gaten hoeven te
houden, omdat we pas naar huis gaan als
het plezier op is.

Aap, noot, mies,
van een feestje
is deze prins nooit vies!

Ik, Prins Martijn dn Urste, 31 jaar geleden
geboren als bewijs van liefde tussen een
Heikneuter en een Pottenbakker, maar
geboren en getogen Peelstrekel, 1e zoon
van Bea v.d. Westerlo en Christ Elbers, verbroederd met een ex-jeugdprins van de
Zeilberg Christian Elbers. Al jaren
Kroonprins van de Gerardusschool, Hofnar
bij Frans Sigmans Tweewielers, Beschermen Raadsheer van de Walsbergse Jeugd,
Zich zowel op de fiets als in de kroeg als
een spreekwoordelijke vis in het water
voelen, Nachtburgemeester van de Rijtse
Vennen, Mede-stichter en secretaris van de
leukste sportvereniging van Deurne, de
plaatselijke TC, waar geen lucht geen
excuus is, de Platte Tube, maar vooral
ontzettend trots om de 57e Prins der
Peelstrekels te mogen zijn.

Onder toeziend oog van Vorst Fabian,
Adjudant Ronny, de Raad van Elf,
Dansmarietjes, bestuur van de Peelstrekels,
de Prinsengarde en alle overige
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes,
proclameer ik hierbij, vol overgave en trots,
de 11 geboden voor carnaval 2015:

1
Dat het voor mij een geweldige verrassing,
maar vooral een geweldige eer is om de
57e Prins van de Peelstrekels te mogen zijn.

2
Dat het verrekes moeilijk zal zijn om Prins
Ivo op te volgen, maar dat ik daar voor
mijn uiterste best zal doen.
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• Het is 2015 en prins Martijn I zwaait de scepter over
het Peelstrekelrijk als 57ste prins der Peelstrekels.
• Het is 2015 en De Peelstrekels zijn aan het bouwen
aan de toekomst van het Deurnese carnaval.
• Het is 2015 en Marius van Deursen is terug bij zijn
oude liefde… De Peelstrekel!
• Het is 2015 en De Peelstrekel is vier
pagina’s dikker dan in voorgaande jaren.
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Nico Jacobs
Helmondseweg 66

2.500,- EURO
YES! Vijfentwintighonderd euro
in de tes!
De Peelstrekels wonnen met deze
foto van hoffotograaf Roos Knijnenburg de fotowedstrijd van Jan
Linders en mochten eind vorig
jaar een bedrag van 2.500 euro in
ontvangst nemen. De bestemming: een nieuwe prinsenwagen
voor De Strikkelkes! Voor de
prent in kleur: zie pagina 23.

info@bakkerijnicojacobs.nl
tel.: 0493-314608 • fax: 321457
Je proeft het vakmanschap !
Garage-Autobedrijf

BUKKEMS
Schoenen

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

Wolfsberg 30
Tel. 312523

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

QZNYWRLD@Hetnet.nl

Hoofdredactie: MARCEL KOOLEN.
Redactie: MARTIEN THIJSSEN, ANJA LEIJSTEN.
Vormgeving: i.s.m. DKZET.
Voorpagina: SPIEGEL RECLAMESTUDIO.
Projecten: COR BRÜGGENWIRTH, GERARD GEURTS, MARCEL VAN NUNEN.
Acquisitie: MARIUS VAN DEURSEN (Hoofd) & THEO LINDERS.
Fotojournalist: ROOS KNIJNENBURG.
Freelancers: ALLE INZENDERS VAN STUKJES.
Krantenbezorgers: LEDEN RAAD VAN 11, BESTUUR, PRINSENGARDE EN OVERIGEN.
Druk: DRUKKERIJ DKZET, HAPERT.
Reacties: INFO@PEELSTREKELS.NL OF POSTBUS 269 5750 AG DEURNE
Verantwoording: (bijna) alle kolder en quatsch is van eigen hand.
Naast een bijzonder goed 2015 wenst de commissie krant u veel leesplezier en een
prima carnaval toe!
Belangrijk genoeg om te weten: Ook dit jaar doet De Peelstrekel weer mee aan de
prestigieuze KRANTENWISSELTROFEE NOORD-BRABANT.
Dit is de 56STE 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!

Marcel Koolen Fitissingel 142
5754 CD DEURNE
0493-310771 / 06-12769183

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

Wilbert Knijnenburg
Hanenbergweg 4a
5753 RC DEURNE
Tel. 0493-322088 - 06-20136561

VOOR AL UW TUINPLANTEN
Prettige carnaval!

BOEKHANDEL
HUB BERKERS
DEURNE
De betere boekhandel

QZNYWRLD TXTConceptie
“Fijn, woorden te hebben.”

NIEUWE CONSUMPTIEBONNEN WORSTZICHT
De oude consumptiebonnen van het cultuurcentrum zijn niet
meer geldig en ook niet inwisselbaar. Ook alle oude
Peelstrekelmunten zijn deze carnaval NIET geldig.
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PRINS
MARTIJN 1
VAN DE
PEELSTREKELS
Zondag 23 november onthulden
De Peelstrekels hun 57ste prins.
Na een spannende inleiding, ditmaal in de
bekwame handen van de Prinsengarde,
verscheen Martijn Elbers op het bordes van
het gemeentehuis. Naast de presentatie van
een fonkelnieuwe prins werd afscheid
genomen van prins Ivo I, prinses Dianne en
hun kinderen Fabiënne en Valerie. Fabian
Tinga en Ronny van Cuyk werden
geïnstalleerd als, respectievelijk, vorst en
adjudant. De Peelstrekels zijn klaar voor een
fantastisch carnavalsjaar.

pag. 5

DE PEELSTREKEL 2015 - EDITIE 56

Prins Martijn I

Vur een lekker pintje moette ge naor ‘t Pandje

Autobedrijf

Jos Heinsbergen VOF
INKOOP - VERKOOP - SCHADES
APK KEURINGEN EN ONDERHOUD
Amperestraat 4 - 5753 ST Deurne
Tel.: (0493) 316563

GEEF JE TIJDIG OP
VOOR DE
PEELSTREKEL PUBQUIZ!
ZIE DE ADVERTENTIE
OP PAGINA 22

PEELSTREKEL
PUBQUIZ

DONDERDAG 29 JANUARI

Timo & Laila
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Prins Martijn I
Aap, noot, mies, van een feestje is deze
prins nooit vies! Een veelbelovend motto
van de eerste Prins uit de nieuwe Deurnese
wijk de Rijtse Vennen. We zijn blij met onze
nieuwe Prins. We hebben bewust gekozen
voor een jonge enthousiaste Prins en zijn
ervan overtuigd dat hij er een mooi carnavalsjaar van gaat maken. Hij zegt zelf dat
vijf dagen carnaval topsport is. Geen lucht
tijdens deze dagen is volgens hem echter
geen excuus. Dat geldt ook voor zijn clubje
TC de Platte Tube.......
De collega’s van Martijn bij de Strikkelkes
zijn jeugdprins Stijn I, jeugdprinses Dewi
en jeugdvorst Daan. Zij zullen de jeugd
van Deurne een mooi carnaval gaan
bezorgen.
Vooruitblik carnaval 2015
In augustus 2014 werden we opgeschrikt
door het failissement van het CCD. Op dat
moment werd werd er een bom gelegd
onder onze carnavalsactiviteiten voor
2015. Gelukkig mag ik de Gemeente
Deurne hartelijk bedanken voor het meedenken aan en het mogelijk maken van
een oplossing!
De Peelstrekels gaan het CCD exploiteren
tijdens de diverse carnavalsactiviteiten in
januari en februari 2015, zodat alles
gewoon doorgang kan vinden.We gaan dit
doen in een hernieuwde samenwerking
met Horeca Markt. De Automatiek,
Beekman & Beekman, de Brouwer, Plein 5,
de Potdeksel en Senza pari: Weer bedankt
voor jullie hulp! Zeker wil ik ook Maarten
van de Kerkhof, personeel en vrijwilligers
van het CCD bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

Een geweldig carnavalsseizoen 2013-2014 werd op het laatste moment helaas overschaduwd door het overlijden van onze adjudant Lex Döpping. Na zijn motorongeluk in april 2014 leek hij toch weer de draad op te kunnen pakken. Helaas werd
een longembolie hem later in het jaar fataal. Wij als Peelstrekels hebben op 10
november 2014 afscheid van hem genomen, daarbij gesteund door delegaties van de
Prinsengarde, PR|CIE, 11PK en Blauw(vur)schut. Hartelijk dank daarvoor! Ook wil ik
onze collega carnavalsverenigingen bedanken voor hun belangstelling en condoleances. We wensen Susan, Jurian en Floris veel sterkte toe. We zullen er zijn als
dat nodig is!
Terugblik 2014
Prins Ivo I en Prinses Dianne hebben
samen met hun prinsenkinderen Fabiënne
en Valerie een fantastische invulling
gegeven aan carnaval 2014. Bedankt hiervoor! Door menigeen werden Prins en
Prinses gekenschetst als benaderbaar en
open. Iets wat ik geheel kan onderschrijven.
Het is altijd mooi om te zien hoe een prinsenpaar een eigen invulling aan carnaval
weet te geven. Zo werden bijvoorbeeld
afgelopen jaar de traditionele carnavalskleuren rood, geel en groen opnieuw
onder de aandacht gebracht bij de
Peelstrekels.
Ook met de ondersteuning van het prinsenpaar zat het wel goed. Hun adjudanten
Henri en Ton evenals hun “adjudantessen”
Els en Jolanda zorgden ervoor dat het ze
aan niets ontbrak. Ook de ondersteuning
van de Koninklijke Harmonie Deurne, “Krek
Goe” en “de Hosbengels”mocht er zijn.

kon bouwen waren Jacqueline Smeulders
en Ruud Wouters. Jacqueline als jarenlange begeleidster van de dansmarietjes
en Ruud als lid van de optocht- en materialencommissie. Ook van hen hebben we
afscheid genomen. We bedanken allen

voor hun inzet!
Onze nieuw vorst is Fabian Tinga en onze
nieuwe adjudant is Ronny van Cuijk.
Fanneke Timmers versterkt de begeleiding
van de dansmarietjes. We wensen hen veel
succes!
In 2014 overleden Oud Prins Theo I (van
Baars), Nico Kooter (presentator van het
Walsbergs Bont en de Boerenbruiloft) en
Maria Goossens. Maria was de vrouw van
erestrekel Harrie. Harrie en Maria waren
betrokken bij de oprichting van
Peelstrekels. Harrie was tevens Vorst van
de Peelstrekels. Elders in deze krant kunt u
er meer over lezen.

Martien Thijssen, voorzitter

Sleutelafhalen met kapellenspektakel
Voor we u informeren over het Sleutelafhalen van dit jaar kijken we nog even terug
naar vorig jaar. Voor de tweede maal op rij is het kapellenfestival een geweldig feest
geworden op carnavalszaterdag na het sleutel afhalen op de Markt. Volgens traditie
kwamen de zeven Deurnese carnavalsverenigingen naar de Markt. Burgemeester
Mak opende carnaval officieel door symbolisch de sleutel van de gemeente aan de
prinsen en jeugdprinsen van de zeven prinsdommen in Deurne te overhandigen.

den dat met carnaval het feest vieren centraal dient te staan en hebben daarom
afgesproken het competitie-element te
laten voor het was. De gezelligheid zal er
zeker niet onder leiden en het verbindend
karakter van carnaval wordt nog eens extra
muzikaal onderstreept.
PROGRAMMA
Het Sleutelafhalen is op zaterdag 14 februari op de Markt te Deurne. Het programma
begint om 14.00 uur. Eerst worden de carnavalsclubs door burgemeester Mak ontvangen en vanaf 14.30 uur overhandigt de
burgervader de sleutels van Deurne aan
zijn tijdelijke plaatsvervangers. Om 15.30
uur is het officiële gedeelte voorbij en
trekken de zeven Deurnese prinsen, hun
gevolg en hun onderdanen naar
WorstZicht om carnaval 2015 luisterrijk in
te zetten.

We hebben in 2014 ook kennis kunnen
maken met QUATSJA! De reacties op deze
nieuwe amusementsavonden waren positief en de commissie heeft nog meer in
petto voor 2014!

Afscheid en welkom
We hebben afscheid genomen van vorst
Wilco van Moorsel. Jarenlang een bekend
gezicht van de Peelstrekels en iemand
waar je op kon bouwen. Waar je ook op

Tot slot
Rest mij verder nog iedereen te bedanken
die op een of andere manier het vieren
van carnaval mogelijk maakt. Met name
natuurlijk onze vrijwilligers en onze hoofdsponsor Companion Customer Care.
Jeanne en Piet, bedankt! Alaaf!

Sleutel afhalen: Mooi fisje!

Bij de jeugd maakten Jeugdprins Xander
(Vos) en Jeugdprinses Evi (Vriens) er
samen met hun raadsleden een geweldig
feest van. Mijn complimenten!

2014 was ook het laatste jaar van Dancing
with the Stars. Een activiteit die altijd succesvol is geweest, maar waarvan we vonden dat het eigenlijk geen carnavalsactiviteit is. Alle commissieleden die er ooit
betrokken zijn geweest wil ik bedanken
voor al het werk dat verricht is.

Het programma voor 2015 staat weer in de
steigers, er wordt achter de schermen
weer hard gewerkt dus ik ben ervan overtuigd dat we weer een mooi carnavalsseizoen tegemoet gaan.

Omstreeks twee uur bracht bakkerij Vedder
de door hen gratis aangeboden cake
(waarvoor dank!) naar de Markt onder
begeleiding van Krek Goe en De
Peelstrekels. Alle aanwezigen op de Markt
werden getrakteerd op een plak cake met
een beker warme chocolademelk (met
dank aan de Gemeente Deurne). Na de
officiële plechtigheid ging iedereen naar
Cultuurcentrum Martien van Doorne. Het
cultuurcentrum, met carnaval ook wel

WorstZicht genoemd, schonk het prinsenbier en daarna begon het kapellenfestival.
Een fantastisch feest met Kiekonsus uit
Liessel als winnaar van het kapellenfestival.
KAPELLENSPEKTAKEL
In 2015 ziet het evenement rond het
Sleutelafhalen er ongeveer hetzelfde uit,
met een groot verschil: het Kapellenfestival
zal geen competitie meer zijn. De gezamenlijke verenigingen en de kapellen vin-
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Ere-strekel Michiel Dankers
Iedereen die ooit Prins van de
Peelstrekels is geweest, heeft mogen
ervaren hoe fantastisch dat is. Natuurlijk,
als je deze eervolle functie aanvaardt
heb je al zeer hoge verwachtingen over
alles wat dit met zich mee zal brengen,
maar ik mag uit eigen ervaring stellen
dat al die verwachtingen in velerlei
opzicht ruimschoots worden overtroffen.
De Peelstrekels met haar bestuur, Raad
van Elf en alle geledingen die daarbij
horen, hebben voor mij carnaval 1996 het jaar waarin ik Prins mocht zijn- tot
een onvergetelijke carnaval gemaakt.

ursleden en de leden van de Club van
Honderd deel. Ik dank de Peelstrekels voor
deze eervolle onderscheiding en wens de
Club van Honderd met haar nieuwe bestuur
alle goeds toe.

Van de prinsonthulling tot het moment
waarop ik weer afstand moest doen van
de prinselijke status was het een feest om
nooit te vergeten. Samen met veel mensen
om mij heen heb ik fantastische dingen
mogen beleven. Er werd van alles georganiseerd en de Peelstrekels waren daarbij
onvermoeibaar en zorgden dat alles
vlekkeloos verliep. Na mijn periode als
Prins keek ik dan ook in dankbaarheid
terug op alles wat de Peelstrekels voor mij
gedaan hadden en wou ik graag voor hen
iets terug doen. Gelukkig vroeg Leon van

1958 – 1975
WILLY GEERTS

Burgemeester Mak

Alaaf,
Michiel Dankers

VOORZITTERS
PEELSTREKELS

Osch mij om hem op te volgen als voorzitter van de Club van Honderd. Leon had
deze sponsorclub van de Peelstrekels al
aardig geactiveerd en het was voor mij
een mooi uitdaging om zijn werk te
mogen voortzetten.
Daarnaast was dat een mooie manier om
iets terug te kunnen doen voor de carnavalsstichting die mij zo’n onvergetelijke
momenten had bezorgd. Tot de carnaval
van vorig jaar heb ik de functie van
voorzitter van de Club van Honderd
mogen vervullen.
Met steun van velen is de afgelopen jaren
iedere keer weer veel geld geïnd om het
fantastische werk dat de Peelstrekels in onze
samenleving doen mede mogelijke maken.
De Peelstrekels kunnen op deze wijze zorgen dat mensen die anders niet zo makkelijk
aan kunnen haken bij het carnavalsfeest,
hier toch ook iets van mee maken.
Zoals gezegd heb ik het werk voor de Club
van Honderd graag gedaan omdat de
Peelstrekels ook zo veel voor mij hebben
gedaan en kon ik het doen doordat er
goede hardwerkende bestuursleden waren
én doordat wij steeds weer een beroep op
onze leden mochten doen. Ik was dan ook
uitermate verrast en verbaasd dat ik mede
vanwege dit werk tijdens de Prinsenreceptie
van afgelopen jaar, benoemd werd tot EreStrekel. Het aantal Ere-strekels is beperkt en
ik ben er dan ook erg trots op dat ik tot dit
illustere gezelschap heb toe mogen treden.
Een trots die ik graag met mijn medebestu-

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
2012MARTIEN THIJSSEN

Carnavalsmis
“Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes,

zondag 15 februari 2015
9.30 uur
St. Willibrorduskerk a/d Markt

Terwijl ik dit schrijf is het 13 november. Afgelopen dinsdag was bij diverse carnavalsstichtingen de aftrap voor het nieuwe carnavalsseizoen 2014-2015. Bij De
Peelstrekels begint deze carnaval volgende week zondag met de onthulling van de
nieuwe Prins. Ik heb begrepen dat het bestuur er ook dit jaar weer in is geslaagd om een
geweldige Prins ( en Prinses?) te strikken.

“Er staat een paard in de kerk...” Groter en gekker dan vorig jaar zal het niet worden,
maar de Carnavalsmis blijft natuurlijk een onmisbaar onderdeel van het kleurrijke,
uitbundige, gezellige Carnavalsfeest. Zet je vrolijkste gezicht op, trek je kleurigste
kleding aan en kom op 15 februari 2015 om 9.30 uur naar de Carnavalsmis in de St.
Willibrorduskerk! Je bent meer dan welkom!

Tegelijkertijd zal ook de Jeugdprins en Jeugdprinses bekend worden gemaakt. Het is
mooi om te zien dat het jeugdcarnaval bij De Peelstrekels steeds meer inhoud krijgt.
Daardoor groeit de jeugd al van jongs af aan op met de waarde en vreugde van dit
mooie feest. Jullie moeten de regie later overnemen om zodoende het carnavalsfeest
voor de toekomst bij de Peelstrekels te behouden.
Op het moment dat jullie dit lezen hebben de nieuwe Prins en Jeugdprins al een aantal
activiteiten achter de rug en zijn zij warm gedraaid voor wat er nu voor de deur staat.

Pastoor Paul Janssen

Achter de schermen is het bestuur druk in de weer geweest om te zoeken naar een
goede formule om carnaval 2015, ondanks de sluiting van het Cultuurcentrum, te laten
slagen. Dat is gelukt. Ik ben blij dat ook in 2015 carnaval bij de Peelstrekels gevierd kan
worden met diverse activiteiten in Cultuurcentrum Martien van Doorne. Dit betekent
voor De Stichting extra inzet maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het gaat lukken.
Ik kijk er dan ook naar uit om samen met jullie carnaval 2015 te gaan vieren.
Ik wens de Prins en Prinses en de Jeugdprins en Jeugdprinses veel succes en alle carnavalsvierders een fantastische carnaval toe.
Ik hoop velen van jullie tijdens één van de carnavalsactiviteiten in het Peelstrekelrijk te
mogen ontmoeten.
Alaaf!”
Burgemeester Hilko Mak.
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VUR UNNE SKON
GEKNIPTE KOP!
zondag
Let op! Niet op

HEUVELSTRAAT 13 DEURNE 0493-312909

06-51150516

Voor elk huis is
een koper!

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

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

NIERS 27 5751 TR DEURNE 06-54721593
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Brabantse nachten
zijn lang...
CARNAVAL
MAANDAG EN
DINSDAG
SLAPEN WIJ
G)
(D
( E HELE DA
UIT!

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

l
Ard van de Morte
STATIONSSTRAAT 12

5751 HE DEURNE

T (0493) 31 28 12

INFO@VDMORTEL.NL

WWW.VDMORTEL.NL
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KOPPENS – V.D. BROEK
TIMMERBEDRIJF
“Eej…Frans, kaande gij ’t moake?”
“...Nou, en of!”

TIMMERBEDRIJF KOPPENS – V.D. BROEK
DUKAAT 1950- 5751
VELDSTRAAT
– 5751PW
AC DEURNE
DEURNE
Tel.:
0493-351474
/
06-54375909
Fax:
0493-351457
E-MAIL Info@Koppensvdbroek.nl
 0493-351474 / 06-54375909  0493-351457 E-MAIL KOPPENSVDBROEK@TREF.NL
Munckhof Deurne

Haspelweg 37
5751 JH Deurne
Tel. 0493-351552
Fax 0493-315246

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

Mobiel 06-53926499
Int. Tel. 0493-351552
Int. Fax 0493-315246

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

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

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

M.J. Manders
Accountant
Administratieconsulent
Federatie Belastingadviseur
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Een goed begin is het halve werk

Quatsja! 2014

Het was voor ons als commissie Quatsja!
best spannend of de visie die wij hebben
voor de amusementsavonden van De
Peelstrekels zou aanslaan bij het Deurnese
publiek. Want een avond met én professionele artiesten én amateurs kan
inhouden dat het niveauverschil groot is.

dit te verwezenlijken. Zoals, bijvoorbeeld,
een bestuur en raad van elf die niet meer
in de bak zitten, maar als gastheer fungeerden en deze taak super hebben ingevuld.
De prettige samenwerking met cultuurcentrum Martien van Doorne, de aankleding van de zaal - gesponsord door Prins Ivo
en Prinses Dianne en bloemenboetiek
Carin - de lekkere hapjes van Brofa, JPM en
Patrick van de Mortel van de Sauce
Company op de club van 100 avond.
Iedereen die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen aan het slagen van de drie
avonden willen we nogmaals heel hartelijk
bedanken.

Je kunt aan de randvoorwaarden werken,
maar je bent en blijft afhankelijk van de
kwaliteit van de artiesten, de kapel en de
presentator. De kwaliteit en het niveau van
de artiesten op de eerste Quatsja! avonden
stemt ons tevreden en optimistisch voor de
toekomst. Het is tevens de bevestiging dat
we er met onze visie niet naast hebben
gezeten.
Voor de Quatsja avonden 2015 op de zaterdagen 24 en 31 januari en 7 februari zijn de
voorbereidingen al in volle gang en wij als
commissie doen ons best er weer gezellige
avonden van te maken.
Tot Ziens, Tot Quatsja!

Nico Jacobs
Voorzitter commissie Quatsja!

Programma Quatsja! 2015
ALGEMEEN
19.00: zaal open | 19.30: aanvang programma | 23.00: einde programma
Er is alle avonden een pauze en op een van de QUATSJA!-avonden wordt of, de Strekel
van het Jaar bekend gemaakt, of is er aandacht voor de hoofdsponsor, of treedt de
winnaar van Peelstrekelala op.

Wat zou het publiek van de nieuwe opzet
vinden? En... wat is die Quatsja! visie dan?
Onze visie in het kort: de amusementsavonden van De Peelstrekels laagdrempelig maken. Dat het publiek zich te
gast voelt en daarbij een gezellige en leuke
avond heeft, met artiesten uit Deurne, maar
ook van elders, en met een bal na dat één
groot feest is. Een avond ook waar jeugdige
artiesten een kans krijgen in de hoop een
kiem te leggen voor talent van eigen
bodem. Kortom, een avond met voor elk
wat wils, goed georganiseerd en vlot verlopend.
Er zijn vele gesprekken gevoerd om deze
visie gestalte te geven en we zijn blij dat
velen enthousiast gereageerd hebben om

ZATERDAG 24 JANUARI

ZATERDAG 31 JANUARI

ZATERDAG 7 FEBRUARI

Kapel: Kiek ons us
Openingswoord
Dansmarietjes
Frans Bevers
Berry Knapen
Loat ze mèr scheuve
Pauze
Prinsengarde
Jasper van Gerwen
Nico en Marijn
Peter Aarts

Kapel: De Hosbengels
Openingswoord
Dansmarietjes
Frans Bevers
Loat ze mèr scheuve
Nico en Marijn
Jasper van Gerwen
Pauze
Jorlan Manders
Prinsengarde
Peter Aarts

Kapel: De Hosbengels
Openingswoord
Dansmarietjes
Frans Bevers
Nico en Marijn
Rob Scheepers
Pauze
Loat ze mèr scheuve
Prinsengarde
Peter Aarts
Berry Knapen
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Let op de
kleintjes!

De mini drive uit Deurne: voor feesten & evenementen vanaf 20 personen
Kebab, broodje hamburger, stamppot, koffie, en veel meer!

Vraag naar Herres (06 44 23 44 95) of Imre (06 140 330 50) van Baars of mail naar info@mini-drive.nl, zij zijn u graag van dienst!
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STRIKKELKESNIEUWS
Afscheid en welkom bij de jeugdcommissie
In 2014 hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers van
de jeugdcommissie, maar we verwelkomen ook een nieuw lid.
Yvonne van Bussel
Zij liep al enige tijd met de gedachten rond
dat er iets moest komen voor de jeugd
met carnaval. En toen de Strikkelkes
gestalte kregen was zij was zij dan ook een
van de eerste die hierbij betrokken was.
Samen met de andere leden heeft zij de
Strikkelkes gemaakt tot wat het nu is.
Yvonne is iemand die vooruit kijkt en ook
positief kritisch is. Dit hebben we ook
nodig bij het feest dat carnaval heet. De
laatste jaren had zij, met name, veel contact met prins, prinses en raad van 11.
Yvonne, wij vonden het fijn dat je er was
voor de Strikkelkes en de jeugdcommissie.
De Strikkelkespluim heb je dik en dwars
verdiend!
Evelyn Nelemans
Ook zij is iemand die ongeveer vanaf het
begin bij de jeugdcommissie betrokken
was. Evelyn had overal ogen en oren. Als
men haar iets vroeg regelde zij dit. Moest
er een cadeau gekocht worden voor een
receptie, een bloemetje voor de prinses,
receptieboek, ze kwam elke keer met iets
leuks.
Orde en netheid was ook iets. Nadat de
ploppers tijdens het Sleutelafhalen
afgeschoten waren stond zij klaar met een
vuilniszak om de ploppers in op te bergen
en in een vuilcontainer te storten.
Evelyn, ook jij hebt de Strikkelkespluim
zeer zeker verdiend.

Dames, allemaal hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Ook namens alle Strikkelkes
En ja. Als er leden vertrekken is het ook fijn
als er nieuwe bijkomen. En ja hoor we
hebben ook weer een nieuw lid bij de
Jeugdcommissie.
Mirabelle Vos
Misschien klinkt de naam Vos bekend in de
oren. Dit kan wel kloppen want Xander
haar zoon was het afgelopen jaar prins bij
de Strikkelkes. Vanaf het begin tot aan het
einde van carnaval was Mirabelle overal bij.
Wij als commissie dachten toen, hé misschien wil zij wel lid worden van de jeugdcommissie. Na wat overleg heeft ze ja
gezegd en we heten haar dan ook van
harte welkom. Zij heeft dus al ervaring en
daarvan maken wij dan ook graag gebruik.
Nieuwe Jeugdcommissieleden gezocht
Lijkt je de Jeugdcommissie iets voor jou?
Wij zijn nog op zoek naar aanvulling.
Mocht je interesse hebben spreek dan een
van de commissieleden aan, zij kunnen je
alles vertellen wat er bij komt kijken. Maar,
je mag ook een mailtje sturen via de website van De Peelstrekels. Een ding is zeker,
je organiseert voor de jeugd een onvergetelijke carnaval en zelf beleef je carnaval
op een heel bijzondere en actieve manier.

Jolanda Verberne
Vorig jaar nog aangekondigd als nieuw lid
van de jeugdcommissie en nu moeten we
helaas alweer afscheid van haar nemen. Het
had ons ook wel wat moeite gekost om
haar over de streep te trekken. We dachten
dan met haar een goede aanvulling gevonden te hebben voor de jeugdcommissie.
Maar na een jaar actief te zijn geweest voor
de Strikkelkes vond ze toch dat het haar
ding niet was. Jammer, maar een bewuste
keuze die dan ook respecteren.

De Strikkelkes
van de Peelstrekels
Het kostte veel moeite om ook dit jaar
weer een stukje te schrijven voor de
Peelstrekel. Ik schoof het elke keer maar
vooruit, want ik wist niet wat ik zou schrijven. Maar ja de inleverdatum kwam steeds
dichter bij dus toch maar aan de slag. Ik
neem me voor om dit telkens direct na de
carnaval te doen, maar ja.
Het was een mooi carnaval 2014. Het
begon met de werving: Prins Thom en
Prinses Guusje gingen alle basisscholen af
om kinderen enthousiast te maken voor de
Strikkelkes. Op één school hebben ze
echter alleen een boodschap achter kunnen laten; een kleine videoclip. Dit vond
de jeugdcommissie zo leuk dat we op alle
scholen dit jaar een videoclip hebben laten
zien. Dit jaar was er andere onthulling dan
andere jaren. Voor het eerst vond deze

CARNAVALSKALENDER DE STRIKKELKES
DATUM

ACTIVITEIT

TIJD

Zondag 18 januari
Zaterdag 24 januari

Jeugdreceptie de Strikkelkes
Receptie Kuusengatters Veghel

13.00 uur
14.00 uur

Zondag 25 januari
Zaterdag 6 februari
Zaterdag 14 februari
Zaterdag 14 februari
Zondag 15 februari
Zondag 15 februari
Dinsdag 17 februari
Dinsdag 17 februari
Woensdag 18 februari

Receptie Peelstrekelprins
Mega Carnavals Festijn
Kick Off | Sleutel afhalen
Bezoek Soos
Carnavalsmis
Optocht | Prijsuitreiking
Ukkepukkenbal
Receptie Boerenbruidspaar
Pop Verbranden

14.00 uur
19.30 uur
13.30 uur
20.00 uur
09.30 uur
13.30 uur
10.30 uur
14.00 uur
00.00 uur

plaats in Cultuurcentrum Martien van
Doorne. Deze liep daarom ook anders dan
anders. Nadat iedereen van de raad van
de Strikkelkes bekend was gemaakt werden ook Prins Xander en Prinses Evi
onthuld. Nieuw was dat we dit jaar voor
het eerst met een vorst gingen werken.
Vorst Teun was onze eerste vorst. Hij lette
overal op. Hij vroeg steeds aan de leden
van de jeugdcommissie moeten we dit of
dat niet doen? Ook had hij voor iedereen,
waar nodig, een woordje klaar. Prins
Xander, Prinses Evi, Vorst Teun en raad van
11: jullie waren een fijne groep om carnaval mee te vieren. Bedankt allemaal!
Druk programma
Waar waren allemaal te zien? Op recepties
van andere jeugdcarnavalsverenigingen in
St-Jozef, Vlierden, Mierlo-Hout, Veghel en
natuurlijk ook bij Prins Ivo, Prinses Dianne
en hun kinderen. De laatste dag van carnaval ook nog bij het boerenbruidspaar
Hendrik en Hanna. In Mierlo-Hout was het
niet alleen een receptie maar werd er ook
gestreden om het sportiefste prinsenpaar
van Helmond en omstreken. Voor het
tweede jaar op rij werden we net geen
eerste. Ook op het Mega Carnavals Festijn
ontbraken wij niet. Verder waren de
Strikkelkes te zien bij het Sleutelafhalen,
het jeugdbal op de SOOS en natuurlijk tijdens de optocht en het Ukkepukkenbal.
Het was voor de Strikkelkes een geweldig
carnaval 2014, een om nooit te vergeten.
Petro Leijsten, Voorzitter Jeugdcommissie
de Strikkelkes
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Gebr. Nies Vouwkartonnage b.v.
Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 AA DEURNE
T. 0493-310655 F. 0493-310850
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0493-354984

Bier kumt er bij ons nie
uit dun automaat, mèr
wel goeie koffie……

U kunt bij ons terecht
voor:
al uw computerhardware, -software,
onderhoud,
systeembeheer en
recycling.

Dank zij de Stank
Zonder mest groeit er weinig en daarom heeft een groep mensen
besloten Deurnese agrariërs een hart onder de riem te steken met
de oprichting van een heuse facebookpagina: Dank zij de Stank.

Helmondseweg 59
5751 GB DEURNE
0493-351500
info@vrecom.nl
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dansmarietjes
Hallo, ik ben Elise Willems en ik ben bijna
14 jaar oud. Tot vorig seizoen danste ik bij
de dansmarietjes en dit heb ik vijf jaar lang
gedaan. Dit schooljaar ben ik begonnen op
Cita Verda in Horst en in de lente en
zomer ga ik met de fiets daarna en de rest
van de tijd met de trein. Mijn hobby’s zijn
dansen (vooral toen bij de dansmarietjes),
knutselen en bakken. Ik woon bij mijn
papa en mijn drie broers, Remi, Yordi en
Boy. Op 3 september ben ik mijn mama en
oma verloren door een auto-ongeluk en ik
mis hun nog elke dag.

Oproep
Als het je wat lijkt om dansmarietje te worden en samen met ons te dansen en gezellige activiteiten te doen meld je dan aan via het secretariaat van De Peelstrekels:
info@peelstrekels.nl

Hallo allemaal,
Ik ben Fenne Snijders en ik ben 9 jaar. Ik
ben nieuw bij de dansmarietjes. Maar carnavallen zit in de familie want mijn opa is
prins geweest. Ik heb er heel veel zin in!
Groetjes Fenne

Hallo ik ben Eefje, ik zit in groep 7 op de
Hasselbraam. Dit is mijn laatste jaar bij de
dansmarietjes.
Ik heb drie hele leuke jaren gehad bij de
dansmarietjes. Hoop jullie te zien bij de
carnavalsactiviteiten.
Groetjes Eefje.

Hoi, ik ben Esther. Ik ben 12 jaar, en zit op
de Gerardusschool. Mijn hobby's zijn voetballen en de dansmarietjes. Dit is mijn laatste jaar als dansmarietje. Ik vind het jammer, maar mij zie je terug bij
Het Roosspul. ALAAF!!!!!!! Fijne carnaval
iedereen.
Groetjes Esther

Hallo ik ben Valerie van Baars, Ik ben de
afgelopen drie jaar dansmarietje geweest
en dat was altijd heel gezellig. Afgelopen
jaar was het voor mij het laatste jaar, maar
dat was ook een heel bijzonder jaar dat
kwam doordat mijn ouders Prins en
Prinses werden. Ik heb tijdens deze drie
jaar heel veel geleerd, maar ook veel plezier gehad met de rest van de dansmarietjes
en de leiding. En ik blijf altijd carnaval
vieren!
Groetjes Valerie van Baars

DANSMARIETJES
DE PEELSTREKELS
Hallo allemaal,
Ik ben Jolijn Derks en ik heb drie jaar bij
de dansmarietjes gezeten, en ik vond het
super leuk om te ervaren daarom was ik
tot de 1ste klas door gegaan. Ik vind het
leuk dat er zoveel activiteiten zijn en dat
we zo vaak mogen optreden. Ik vond de
trainingen ook leuk en de trainers zijn
supergezellig. Carnaval 2012, 2013, 2014
met de dansmarietjes was top! Ik wens
iedereen een hele fijne carnaval en alle
dansmarietjes heel veel plezier en succes.
Groetjes Jolijn

hallo ik ben Pip Aspers. Dit is mijn tweede
jaar bij de dansmarietjes. Ik vind het hartstikke leuk. Naast de dansmarietjes doe ik
ook nog tennis met mijn vriendin Lotte . Ik
vind het ook leuk om te lezen, buitenspelen, met de hond wandelen en puzzelen. Ik
zit op de Hasselbraam in groep 6. Een hele
leuke carnaval. Doei allemaal.

Hoi ik heet Mauk en ik ben 10 jaar . Ik zit
in groep 6 van de Hasselbraam. Mijn
hobby is hockey. Dat is een leuke sport. Ik
heb een zusje en zij heet Roos. Dit is mijn
tweede jaar bij de dansmarietjes. k heb
veel zin in de carnaval.
Jullie ook??? Alaaf!
Groetjes Mauk.

Beste Peelstrekels en
Peelstrekelinnekes,
Mijn naam is Julia Munsters en ik
studeer Horecamanagement in Den
Bosch. Dit is voor mij alweer het tweede
jaar als trainster van de dansmarietjes.
Hopelijk heeft u vorig jaar genoten!
Anders ik wel! Dit jaar ga ik er samen
met de meiden weer voor zorgen dat dit
weer gebeurt. We hebben er weer hard
voor geoefend om deze carnaval de
show te stelen. Alvast een hele fijne carnaval en tot in het Peelstrekelrijk,
Alaaf Julia Munsters.

Ik ben Ize van Maasbommel, 8 jaar oud.
Zit op de Jenaplanschool de Ratelaar,
groep 5. Ik kom uit Deurne. Ik hou van
dansen en zingen en tekenen. Mijn kleuren
zijn licht-blauw, paar,s licht-groen en geel.
Ik ben blij dat ik bij de dansmarietjes mag
dansen. We gaan er een leuk jaar van
maken. Het wordt gezellig.
Groetjes Ize.

Mijn naam is Lisa Tiemissen
Ik ben 12 jaar en zit in groep 8 van de
Gerardusschool in Deurne. Naast de dansmarietjes vind ik het ook leuk om te voetballen bij SJVV D3. Dit wordt mijn laatste
jaar bij de dansmarietjes en heb er super
veel zin in.

Hoi ik ben Amber de Wit
Ik ben 10 jaar oud en ik zit op de
Gerardusschool. Ik zit in groep 7. Mijn
hobby's zijn scouting en en ik zit al drie
jaar bij de dansmarietjes. Ik vind het nog
super leuk bij de dansmarietjes.
Groetjes Amber

Hallo,
Ik ga samen met Nelly en Julia een
leuke tijd maken met de gezellige meiden van de dansmarietjes. Mijn naam is
Fanneke Timmers, de mama van Ize, en
nog een grote zoon Zjuul! We zullen
elkaar zien met de activiteiten van De
Peelstrekels.
Groeten Fanneke Timmers

Hoi ik ben Katja, dit is mijn eerste jaar als
dansmarietje en ik heb er super veel zin in!
We hebben een leuke gezellige groep en
oefenen heel hard. Onze dans is daarom
ook super mooi! Mijn hobby's zijn hockey
en met vriendinnen leuke dingen doen.
Katja

Ik ben Meaghan dit is mijn 2e jaar bij de
dansmarietjes ik vind het heel leuk ik zit op
de Hasselbraam mijn hobby’s zijn zingen
en de dansmarietjes.

Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes,
Carnaval is weer in aantocht en de dansmarietjes zijn vanaf mei elke week aan het
oefenen. We hebben vorig jaar afscheid genomen van Valerie van Baars, het was een
extra leuk jaar voor haar als prinsenkind en van twee meiden die er al heel lang bij zijn
geweest Jolijn Derks en Elise Willems.
We hebben ook afscheid genomen van onze super begeleidster Jacqueline Smeulders.
11 jaar heeft ze de kar getrokken bij de dansmarietjes, altijd op de achtergrond
druk bezig om alles in goede banen te leiden. Voor haar inzet heeft ze o.a. de
opsteker van de PR|CIE en de Vetlirre medallie gekregen. We kunnen namens de
dansmarietjes zeggen: Lieve, lieve Jacqueline super bedankt voor alles wat je voor
ons hebt gedaan.
Jeetje hoe moet je nou zo’n kanjer gaan vervangen. Gelukkig heeft Fanneke Timmers,
de moeder van Ize van Maasbommel, ons jongste dansmarietje aangeboden om
begeleidster te worden . Samen met onze supervakkundige en gedreven trainster Julia
Munsters gaan we samen deze groep weer begeleiden. Naast Ize zijn er twee nieuwe
dansmarietjes. Fenne Snijders, haar mama was ook dansmarietje en opa en oma prins
en prinses en Katja van Cranenbroek, zij kent al veel dansmarietjes dus dat is heel
gezellig
Dit jaar is ook verdrietig geweest, de mama en oma van Elise zijn overleden.
Meaghan is haar nichtje dus haar tante en oma zijn er ineens niet meer.
Zoals Elise ook in haar stukje schrijft. Ze worden nog elke dag gemist.
Oma en mama waren supertrots op hun dansende nichtjes. We hebben helaas
ook afscheid genomen van Lex Döpping, als adjudant regelde hij tijdens de
activiteiten wanneer de meiden moesten optreden. Lex, we missen je warme
spontane bijdrage en zorg voor de dansmarietjes.
Julia heeft hard gewerkt om een superleuke dans te maken, dit presenteren we
tijdens de prinsonthulling. We hebben een druk programma o.a. met recepties
naar andere carnavalsverenigingen. Ook gaan we naar middagen van carnavalsclubs
waar we andere dansmarietjes ontmoeten. Tijdens activiteiten van De Peelstrekels,
begeleiden vaak de artiesten o.a. bij Peelstrekelala. Je ziet we hebben een vol
programma, maar hebben er super veel zin in.
Namens Petro Leijsten (onze steun en toeverlaat vanuit het bestuur)
Fanneke en Julia wensen we jullie een supergezellig carnavalsjaar toe!
Alaaaaaaf!
Nelly Knaapen.
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MATERIALEN & DIENSTEN SPONSORS

Bakkerij Vedder
Bloemen bij Carin
Bouw Center Van Hoppe
BROFA
Centrum management Deurne
Companion Callcenter B.V.
Fridus en Harrie de Wit
Gebroeders Nies Vouwkartonnage B.V.
Gemeente Deurne, Brandweer en Politie
John Vriens Timmerwerken en Interieurbouw
Juwelier van Hooff
React New Media
Reclamestudio Spiegel
Timmerbedrijf Koppens-van den Broek
Van Ham bakkerij
Van Rijssel mode

Weet hoe ‘t werkt!

DONATEURS

BOUWMATERIALEN | HOUT EN PLAATMATERIAAL | TEGELS | KEUKENS

Wanroij | 0485 453 306

Quispel Deurne B.V.
Tegelhandel Sterken
ROBA Architecten
Van der Schoot Telecommunicatie

Eersel | 0497 516 905

Kantoor
VAN DE MORTEL
ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

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

www.kantoorvandemortel.nl
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your next floor
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.
TRUCK SERVICE
TRAILER SERVICE
BANDENSERVICE

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

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

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

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

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

www.garagevanbakel.nl
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Dagboek van een prins
Door prins Xander I
Zondag 10 November
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. Toen ik eindelijk in het
Cultuurcentrum was vroeg iedereen aan
mij wie is de prins denk je? Even later
moest iedereen raden wie er in de raad
van 11 zat. Toen iedereen geraden was
moesten wij (Evi en ik) achter een soort
van poster staan en ik mocht met een
schroevendraaier de poster kapot maken
(doorscheuren). Toen de burgemeester bij
mij de steek kwam opzetten zette hij hem
verkeerd om op.
Donderdag 21 November
Wij hadden ouderavond gehad (de
kinderen moesten er ook bij zijn) van de
Strikkelkes. We kregen het programma
voor de carnaval. Er kwamen veel dingen
aan. Vanaf 5 januari begon het pas echt.
Maandag 16 December
Vanavond weer naar Roos… De foto`s
waren toch niet goed en moesten
opnieuw. Het kroontje van Evi zat verkeerd. Nu zijn ze wel goed.

Donderdag 9 Januari
Vandaag hebben we de uitnodiging voor
onze receptie gekregen.
Zaterdag 18 Januari
11:00 uur: vandaag hebben ze bij ons het
huis versierd. Het is heel mooi geworden
en ook heel vrolijk. Mama heeft die dag
ook een foto op Facebook gezet die
meteen al ongeveer 700 keer werd gezien.
Er zijn ook een paar klinkers uit de stoep
gehaald anders paste het bord niet. Ook al
staat er een paal heel erg scheef, ik vind
het toch mooi. En nu ga je je afvragen wie
er allemaal waren. Er waren negen
mensen die hielpen: Petro, Tim, Reinier,
John, Sjoerd, Robbin, iemand van wie ik de
naam niet ken, Desiree en Carola. Het was
allemaal heel gezellig.
Zaterdag 25 Januari
Vandaag zijn wij bij de Kuussegatters in
Veghel geweest en daar was het wel leuk,
maar heel, heel, heel krap bij elkaar. Maar
het was wel heel gezellig. We waren daar
bij Prins Niek d’n Urste, zij zaten allemaal
in een heel raar pakje; net of je een hofnar
bent. Dat zag er heel grappig uit. We waren
met negen raadsleden en natuurlijk de
Prins (ik) en de Prinses (Evi) en de vorst

mochten boven op het balkon staan bij
het gemeentehuis en daar partypoppers
afschieten. Iedereen zong liedjes buiten op
de markt. En er waren allemaal bandjes. ‘s
avonds was er nog een carnavalsbal voor
de jeugd van Deurne.
Zondag 2 Maart
Zondagochtend moesten we al weer vroeg
weg. De dag begon met een carnavalsmis
in de kerk. Iedereen was verkleed en de
pastoor begon gelijk met een carnavalsliedje: Er staat een paard in de kerk. Er
stond ook een groot paard. Na de mis gingen we gezellig eten. Daarna de optocht.
De optocht was heel leuk. We mochten
samen met papa op de wagen staan en
snoep gooien. We hadden echt iets van 15
dozen met snoep, haha. Na de optocht
was de prijsuitreiking in het CCD voor de
mooiste carnavalswagen en nog veel
meer. Heel veel mensen hadden gewonnen.
Maandag 3 Maart
Vandaag hadden we receptie in Vlierden,
alleen ik, Prinses Evi en Vorst Teun waren
daar.

Zondag 5 Januari
12:00 uur: bij Petro verzamelen waar we
gingen eten en kennismaken met de grote
prins (Prins Ivo I). In de auto, onderweg
naar de receptie van De klein Houtse
Kluppels, was het heel gezellig. Toen wij
aan de beurt waren moest ik allemaal vragen beantwoorden. Daarna moesten we
de fitste prins en prinses doen en wij
waren gedeeld 2de. Het was allemaal heel
gezellig.

(Teun). Prins Ivo en Prinses Dianne waren
er ook, omdat Prinses Dianne uit Veghel
komt.
Zaterdag 1 Maart
Zaterdag: vandaag begint carnaval echt.
We gingen samen met Prinses Evi en Vorst
Teun en een hele hoop prinsen en prinsessen uit heel Deurne de sleutel afhalen bij
de burgemeester. Allemaal erg officieel. Ik
heb ook echt de sleutel gekregen. Wij

Dinsdag 4 Maart
De laatste dag: we hadden Ukkepukkenbal
en daar was ik mijn steek `kwijt` haha. De
Clown had mijn steek weggetoverd had.
Uiteindelijk heeft hij deze weer terug
getoverd. Gelukkig maar. Na veel feesten
en hossen was het voorbij en gingen we
verder. Gezellig samen eten en daarna op
bezoek bij het boerenbruidspaar. Hierna
was het afscheid van de Strikkelkes. Voor
de raadsleden was dit het einde, maar voor
mij, Prinses Evi en Vorst Teun was er nog

een gezellig diner met de grote Prins en
Prinses. Na het eten naar Plein Vijf voor
nog een gezellige avond. Papa en Mama
kwamen toen ook gezellig mee. Om 12
uur was het echt afgelopen. We gingen
naar buiten. Samen met Prins Ivo, Prinses
Dianne, Prinses Evi en Vorst Teun mochten
we de Peelstrekelpop in brand steken.
GAAF. Dat was echt het einde.
Al met al het was een super geweldig leuk
gaaf carnavalsfeest!

Ex-vorst Teun
Hoi ik ben ex-vorst Teun. Ik was afgelopen
jaar de eerste jeugdvorst van De Strikkelkes.
Ik vond het tijdens carnaval 2014 een heel
erg leuke ervaring om vorst te zijn. Tijdens
onze receptie mocht ik samen met Ellen
presenteren. Dat was in het begin wel
spannend. Het snoep gooien van de prinsenwagen met de optocht was wel het
leukste. Tijdens de Sleutelafhalen mochten
we met Prins Ivo en Prinses Dianne op het
balkon staan van het gemeentehuis. Ik was
er ook bij met de Quatsja-avond wat heel
gezellig was. Op de allerlaatste avond was
er popverbranding die mochten we
aansteken met Prins Ivo en Prinses Dianne .
Dit was ook heel speciaal. Toen was de carnaval echt voorbij helaas; voor mij had het
nog wel langer mogen duren. Dit jaar zit
mijn broertje Marijn voor het eerst bij de
raad van elf. Ik hoop dat hij het net zo leuk
vindt als ik. verder hoop ik dat de volgende
vorst een leuke carnaval heeft.
Alaaf groetjes Teun

Ex-prinses Evi
Hallo ik ben Evi Vriens. Ik heb afgelopen
jaar een geweldig carnaval gehad, want ik
mocht prinses zijn. Ik heb heel veel leuke
dingen meegemaakt zoals recepties (handjes schudden). Het leukste vond ik toch
wel de optocht , omdat je dan het een
keer zelf mee mag maken om op zo’n
mooie wagen te staan en met snoep te
gooien.
Het was een top carnaval!
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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)

GLAS- EN SCHILDERWERKEN

Autofransen
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Zeilbergsestraat 120
Deurne
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olvo-specialist
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Betrouwbare en betaalbare auto’s
onderhoud alle merken en APK.

Autofransen Voltstr
o
aat 6 5753 RL
L Deurne
tel. 0493-313418
-313418

www
w..autofransen.com
.aut

Pubquiz Peelstrekels
DEURNE – 29 januari is in café De
Brouwer aan de Markt om 20.00 uur de
eerste editie van Pubquiz Carnavalesk
van De Peelstrekels s. De quiz is voor
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes van
18+, de entree is gratis. Teams bestaan uit minimaal vier en maximaal
zes personen. Opgeven: via de site
van De Peelstrekels of bij De Brouwer.
Aanmelden kan t/m 25 januari via
www.peelstrekels.nl of tot op dezelfde dag bij Cafe de Brouwer.
Inschrijven is gratis.
De Pubquiz gaat over acht ronden en
het winnende team speelt tegen prins
Martijn I en zijn team om de hoogste
eer. De vragen gaan over: muziek en
(de geschiedenis) van carnaval.
In de pauze is er een klets die wordt
verzorgd door Maud Schrama en
Marion Michels (bekend van Walsbergs Bont).
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Carnaval is oké, doe maar lekker met ons mee! ALAAF

Prins Stijn II
Hoi allemaal, mijn naam is Stijn
Boerenkamps en ik mag dit jaar prins zijn
van De Strikkelkes!
Ik zit op OBS De Hasselbraam en daar heb
ik het super naar mijn zin.
Mijn allergrootste hobby is voetballen bij
de E1 van SV Deurne.
Verder vind ik het leuk om te spelen met
mijn broer, neef en nichtje en we doen
dan vaak voetballen en hockey.
De afgelopen jaren heb ik al veel carnaval
gevierd met mijn papa en mama en
afgelopen jaar zat mijn broer in de raad

van 11 van De Strikkelkes.
Zondag 23 november heb ik een super
leuke onthulling gehad samen met mijn
vrienden die ook in de raad van 11 zitten.
Ik vond het wel spannend!
Het was heel erg druk en iedereen deed
klappen toen ik onder de schoorsteen
vandaan kwam.
Ik wil er samen met
Prins Martijn I, prinses Dewi, vorst Daan
en de raad van 11 een spetterend carnaval
van gaan maken.
Groetjes van Stijn.

Prinses Dewi
Hoi, mijn naam is Dewi van der Wallen. Ik
ben 11 jaar en zit in groep 8 van de school
d'n Heiakker. Ik woon op de Oplegger
samen met mijn vader William, moeder
Corinne, broer Rick en mijn hondje Max.
Ik zit al jaren op turnen bij de K.D.O. Dit
vind ik erg leuk. Ik zit ook op klarinetles en
speel bij het jeugdensemble van de K.H.D.
Ik zit graag achter de laptop,dan kijk ik
filmpjes en luister liedjes en zing dan ook
mee en ik doe er ook nog spelletjes op. Ik
spreek ook graag af met mijn vriendinnen.
En ik hou ook van carnaval vieren!

Vorst Daan
Mijn naam is Daan Bankers.
Ik vind carnaval heel leuk. Ik hou van
dansen hossen. De vind de steek met de
fazantenveer heel leuk en op de carnavalswagen lijkt mij ook heel leuk. Ik ben 10
jaar en ik zit in groep 7 van de
Willibrordusschool. Mijn Hobby’s zijn voetbal, gamen en zingen. Ik heb een zusje,
een papa, een mama, twee vogels en een
goudvis. We maken er een leuke carnaval
van.
Alaaf! Daan Bankers

WINNAAR JAN LINDERS FOTOWEDSTRIJD! STEMMERS BEDANKT!
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Van de Mortel
Lederwaren
Stationsstraat 15 Deurne

Tijdens de carnavalsdagen gesloten

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

Verkoop, service en reparatie van
huishoudelijke en inbouw apparatuur.

Molenstraat 2 5751 LD Deurne 0493-312393
www.witgoedspecialistelectrokuijpers.nl

Kerkstraat 32b
5751 BH DEURNE
0493-311677

r
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Voor al
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
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GARDENTOCHT 2014

STREKELS
VAN HET JAAR

Zondag 29 juni 2014 werd door enkele
vertegenwoordigers van de Prinsengarde
voor de jongens en meiden en heren en
dames van de Peelstrekels de fietstocht
met barbecue georganiseerd. Zonder,
arbeidsongeschiktheidsverzekeringsformulier, pensioenfondstoetredingsvoorwaarden, hippopotomonstrosesquippedaliofobie, aftoppingsouderdomspensioenexedentregeling, concernfinancieringsvennootschapsdirectrice,
zandzeepsodemineraalwatersteenstralen, aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen, vertrokken
achtenzeventig rijwielbestuurders en bestuursters in diverse groepen door het
grote Peelstrekelrijk.

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
2014 Harrie de Wit
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STREKEL VAN HET JAAR:
HARRIE DE WIT
Als de berg niet naar Mozes komt, gaat
Mozes wel naar de berg
(Tegenover iemand die niet toeschietelijk
wil zijn, moet je maar de wijste wezen.
Bron: Exodus bijbelboek)
Met die zin begon de bekendmaking van
de Strekel van het Jaar. Het was mij
meteen duidelijk welke kant het op ging,
maar het was wel een wijs besluit om voor
maandagmiddag te kiezen. (en ik vind
mezelf best wel toeschietelijk.) Zonder
gekheid: ik was aangenaam verrast toen
mij de eer te beurt viel om Strekel van het
jaar te zijn.

Eerst de huldiging van Petra en daarna
mijn beurt om de Strekel te ontvangen. De
mooie foto is een goede getuige van de
sfeer die er die middag ontstond. In de
weken na carnaval word je er vaak op
aangesproken en ik ben niet zo gewend
om in de picture te staan. Als mensen dan
vragen waarom je tot Strekel van het jaar
word gekozen zei ik maar: we doen ieder
jaar wat achter de schermen voor de
Peelstrekels. Het was een hele mooie
ervaring.
Peelstrekels kei bedankt en succes met het
organiseren van het komend seizoen!

RECHTGEZET

Na de neuzen gericht te hebben kon men
op zoek naar diverse Deurnese kunstwerken. Sommige deelnemers kwamen
niet verder dan Jozefe of een ander etablissement om zich daarna te laven bij
Fridus en Harrie. Na het inleveren van de
antwoordformulierbrieven was de beslissing over de winnaar, snel bekend. Jammer
dat men de organisatie niet exact kon
vertellen wat het verschil was tussen
Koning Willem Alexander en de leden van
de Prinsengarde. Dit is hen duidelijk uitgelegd door de organisatie.
De winnaars van de fiduciebekerprijs
ontvingen de wisselbreker welke ter
beschikking was gesteld door de
Prinsengarde. De eerste prijs en winnaar
van de grote wisselbeker werd groep 4
met als leden: Mirjam, Maikel, Ivo, Dianne,
Robin, Sjoerd, Ronny, Fabian en Karin.
De nieuwe organisatie succes met de
organisatie voor 2015. Fridus en Harrie
bedankt voor het ter beschikking stellen
van Dennenlucht.
Zo, ik ben ondertussen van mijn hippopotomonstrosesquippedaliofobie af.
Prinsengarde Peelstrekels, Peter, Frans
en Hein.

In De Peelstrekel van vorig jaar miste het stuk van D’n Biels van 2013.
Dit jaar maken we het goed, door het stuk alsnog op te nemen.

Je ZULT maar weer onderscheiden worden...

DE DUBBEL IN DEURNE!
WALSBERGS BONT
Voor de 21e keer weer een super avond met geweldige optredens
In de Walsberg wordt elk jaar in het derde weekend van januari een bonte avond
gehouden. Een avond waarop wordt gedanst, gezongen, sketches worden opgevoerd en
kletsers in de ton staan. Kortom, een uitgebreide avond lachen voor iedereen. Het unieke
van deze bonte avonden is dat de artiesten vrijwel allemaal uit de Walsberg komen. Het
publiek heeft de afgelopen jaren al meer dan 200 optredens van hoge kwaliteit gezien.
Destijds waren het Harrie Bouwmans en Albert Sleegers die het idee voor een ludieke
avond in de Walsberg uitwerkten en het eerste programma opstelden. Vanaf het begin
was het raak en de animo van deelnemers en publiek was enorm. Dit concept is eigenlijk
niet veranderd en de twee avonden zijn elk jaar weer uitverkocht. Ook qua deelnemers
zitten we steeds op het maximale aantal van 11 optredens. Een druk programma dus,
waarin de artiesten zelf de lat steeds hoger leggen en het publiek zo wordt getrakteerd op
bijna professionele optredens. Ook de Prins en een grote delegatie van de Peelstrekels
zijn elk jaar een avond aanwezig en kijken ademloos toe naar wat zich allemaal afspeelt
op het podium in de Walsberg.
Zaterdag 11 oktober 2014 werd het 20 jarig jubileum gevierd met een extra feestavond.
In een uitverkochte zaal van de Putten werd nog eens terug gekeken op al die mooie
Bonte Avonden. Tevens waren er optredens van twee amusementsgroepen; Tadaa en
Keps en van twee bekende tonproaters; Rob Scheepers en Frans Bevers die allen een
geweldige act lieten zien.
Wij wensen iedereen alvast een geweldige carnaval toe. Tot ziens op 16 of 17 januari 2015
bij Walsbergs Bont.
Namens de organisatie van Walsbergs Bont:
Corry Donkers - Albert Sleegers – Willy van de Beek – Walter Donkers - Fridus de Wit
en Ronald van Haandel
Voor meer info: walsbergsbont@hotmail.com

En dan te weten dat ik helemaal niet van
zult houd! Een tijdje voor carnaval vroegen de vrienden van het Behoorlijk
Tragisch Orkest of het een goed idee
was een extra optreden te doen voor De
Zultkoppen, legendarische carnavalsclub
aan het spoor bij de familie Hendriks.
Mijn antwoord was: nee.
Ik kan het uitleggen. Waarom? Het BTO
doet drie dingen per jaar, een repetitie, een
optreden en...een
teeravond. En dan
een extra optreden
bij De Zultkoppen?
Dat zou onze
principes ver overboord gooien.
Maar goed,
iedereen deed
mee en ik wilde
geen spelbreker
zijn. Dus: ja
gezegd. Twee
dagen voor het
zover was werd ik
ziek. Met griep in
bed...wellicht
zaterdag dan toch
niet mee doen.
Gelukkig ging het
zaterdag al beter en kon ik acte de
présence geven. Toch een beetje vreemd
dat we dit deden...had ik eerlijk gezegd
niet verwacht.
Bij Jozef binnengekomen hebben we een
paar nummers gespeeld. Op deze avond
zou ‘Den Biels’ bekend gemaakt worden.
Iemand die in Deurne zijn ‘sporen’ heeft

nagelaten en zich op enigerlei wijze
maatschappelijk nuttig heeft gemaakt.
De microfoon werd ter hand genomen en
ja hoor. Een hoop herkenbare zaken
passeerden de revue. Het zal toch niet?
Het zal wel! Ik werd naar voren gebracht
en onderscheiden met de ere-titel ‘Den
Biels’ de tweede ere-titel in een paar
weken tijd. De dubbel dus en erin geluisd
door mijn vrienden die natuurlijk van alles
op de hoogte waren. Het
werd een mooie
avond vol lof die ik
op mijn beurt ook
naar mijn oud collega en collega Biels
Cor Brüggenwirth uit
kon spreken.
Op dinsdag zijn we
met mijn ouders,
Dorus en Riek, familie
en vrienden de
Krentenmik gaan
halen bij Nico Jacobs
onder muzikale
begeleiding van, dit
keer, het VTO (een
veel hoger niveau!).
Het is een fantastische
middag en avond geweest. Ik heb heerlijk
van de mik genoten. De zult heb ik aan
anderen overgelaten...Zultkoppen, hartelijk
bedankt en speciaal Gerard en alle mensen
die mij hebben gefeliciteerd met deze
tweede ere-titel.
Ook Den Biels 2013:
Henry van den Berkmortel
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GGALERIJ
A L L E R I J DER
DER

OUD PEELSTREKELPRINSEN
1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

PRINS AD I

PRINS MARTIEN I

PRINS FRANS I

PRINS JAN III

VERDONSCHOT

van de kerkhof

HENDRIKS

PRINS JAN I

PRINS HEIN I

PRINS HEIN I

PRINS JAN II

BRÜGGENWIRTH

SMEETS

SMEETS

VERHAEGH

van der LInden

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

PRINS harry I

PRINS Pierre I

PRINS jan IV

PRINS leo I

PRINS neel I

PRINS gijs I

PRINS theo I

PRINS willy i

kuypers

Keeren

lichteveld

Verhees

cor keeren

van de broek

van baars

hoebergen

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

PRINS frits I

PRINS charles I

PRINS ton I

PRINS bert I

PRINS Toon I

PRINS wim

PRINS piet I

PRINS huub I

hurkmans

van goch

Markhorst

van de broek

hölskens

van midden

van bree

van kessel

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

PRINS wim ii

PRINS jan V

PRINS wim III

PRINS Ties I

PRINS jan vi

PRINS arjan i

PRINS marcel i

PRINS ad II

kivits

van driel

van de mortel

verbaarschot

hoeben

ahout

van nunen

van de mortel

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

PRINS leon I

PRINS jo I

PRINS wim IV

PRINS jan VII

PRINS kees I

PRINS michiel i

PRINS christ i

PRINS ad III

van osch

verheijen

berkers

welten

Brood

dankers

manders

welten

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PRINS raoul I

PRINS Leon

PRINS twan i

PRINS johan I

PRINS Stephan I

PRINS peter I

PRINS frank i

PRINS frans II

kivits

verdonschot

van doorne

verhaegh

NIES

van deursen

trienekeNs

van den broek

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2013

2014

PRINS hein II

PRINS albert I

PRINS marc i

PRINS jos I

PRINS perry I

PRINS TWAN II

PRINS stefan i

PRINS IVO I

Albers

louwers

manders

van nunen

van berlo

2004

1978

2004

1995

† 2013

2005

2004

2005

1994

2001

2009

† 2013

† 2013

1998

2012

1991

van den heuvel

1996

† 2014

aspers

1994

VAN BAARS
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Plantaanstraat 4 - VENRAY
Tel. 0478-583968 - www.thetru.nl

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

IT’S ALL
ABOUT
STYLE

DAMES-, HEREN- EN KIDSFASHION!

SHOEBY.NL

DE WEVER 10, DEURNE

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

Voor al uw drukwerk

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

Kado Shop

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

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

Vraag gratis uw keukeninformatiepakket aan.
MAANDAG & DINSDAG
MET CARNAVAL GESLOTEN
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IN GESPREK MET… CHRIST
MANDERS, MISTER OPTOCHT
Christ, hoe lang organiseer jij al de
optocht in Peelstrekelrijk?
Ik doe dat niet alleen, samen met Cees en
Frans (van den Broek red.) Maar al vanaf
1995Mooi, dat is al lang. Verveelt het niet?
Nee helemaal niet, hoe kom je erbij?

DE VETLIRRE
MEDALLIE
Erwin schreef het vorig jaar al in de
krant; je hebt er geen idee van dat zo’n
klein stukje leer zo belangrijk gevonden
kan worden. In de bestuursvergaderingen gaan namen over de tafel van
personen die dit eerbetoon verdienen.
Vervolgens wordt er een klap op
gegeven en jawel, er wordt er eentje
aangewezen. Ik had het kunnen weten…

Nou, dat gezeur over alcohol en skihutten bijvoorbeeld.
Ik ervaar dit niet als gezeur. Maar ik heb
nooit begrepen waarom we de deelnemers zo slecht konden bereiken, immers,
het gaat niet om ons, maar in de eerste
plaats voor hun eigen veiligheid. We
hebben mee gemaakt dat er jongeren van
de wagen vielen, enkel gebroken. We
hebben meegemaakt dat een jongere
vanaf het dak van de wagen viel, ziekenhuis in en pas twee dagen later

geopereerd kon worden. Er zat nog teveel
alcohol in haar bloed. We hebben meegemaakt dat er deelnemers languit op de
omleidingsroute lagen, onderkoelingsverschijnselen opliepen en er eentje het
ziekenhuis in moest.
Het was, en is onze grootste angst dat er
nog ergere zaken konden gebeuren.
En die skihutten, dat hoeft helemaal geen
probleem ter zijn, als de muziek dan maar
carnavalesk zou zijn. Maar dat was ook al
niet. Snoeihard, helemaal niks met
Carnaval te maken.
En dat vind ik dan wel jammer. Maar het
hoort bij de tijd zeggen ze dan. Daar ben ik
het niet mee eens. Carnaval is een feest
voor jong en oud.
Waarom deze terugblik?
Tja omdat vooruitkijken nu eenmaal niet
eenvoudig is, ik heb geen glazen bol.

SNAPPIE: JOLANDA VERBERNE

Het carnavalsseizoen start, activiteiten
beginnen en zo kom je steeds dichter bij
de datum van de uitreiking van de Vetlirre.
De carnavalszaterdag breekt aan. Eerst de
kick off, en dan naar de markt voor het
overhandigen van de sleutels. Nog een fijn
feestje in het CCD met de leuke kapellenwedstrijd, de receptie bij de Heikneuters,
naar Jozef voor d’n Biels en dan naar het
eindstation van deze avond Plein Vijf voor
’t is goe dè ge ‘r bènt. Ik zie de burgemeester staan, nog niks in de gaten totdat
hij het woord neemt. Allengs begint het
me te dagen, snotver… hebben ze me te
pakken, krijg ik dat ding! Maike wordt
richting mij geduwd, ik kijk haar aan; weet
jij hiervan? Tuurlijk, die weet alles en zit
allang in het complot. Onze dames hadden ons mannen wat dat betreft dit jaar
wel te pakken, nietwaar Martien en Petro?
En toch… De Vetlirre Medallie is een mooie
dankbetuiging voor alles wat iemand voor
een club doet. Het welgemeende applaus
van de aanwezigen, de felicitaties. Super
mensen, allemaal hartelijk dank daarvoor.
De Peelstrekels blijven altijd een speciaal
plekje in mijn hart houden; ik heb het
graag gedaan!
Wilco van Moorsel

Hoe lang ga jij nog door met de
optocht?
Zolang als de Peelstrekels of Cees dit ook
doen, wat mij betreft.
Waar haal jij je voldoening uit?
De door de Peelstrekels ingeslagen weg
blijkt uiteindelijk toch de goeie weg te zijn.
Want het afgelopen jaar waren er meer
grote en kleine groepen die de mensen
langs de kant betrokken bij het feest der
zotten. En daar doen we het voor.
Wie verzint die motto’s ?
Dat doen we met een sigaar in de mond,
een borreltje erbij en de poten (benen) op
tafel.
De laatste vraag:
Wat is het motto van 2015 ?
Het motto is :

Deurne zonder Carnaval is
als…
Bedankt Christ en graag tot een volgend
keertje.

Carnavalsvierders,
Afgelopen jaar werd ik verkozen tot
Snappie. Dit vond ik een hele eer, maar dit
is mede gekomen door de fantastische
club De Peelstrekels. Zij weten echt wat
carnaval vieren is en, in het bijzonder voor
mij, de Vrouwen in de club. Het zijn stuk
voor stuk toffe dames die weten waar ze

mee bezig zijn. Door mijn bijdrage te
leveren in het carnavalsleven van Deurne
ben ik zeer trots dat mij die eer is
toegekomen van snappie 2014.
En… als je de snappie krijgt dan snap je
het ook.
Jolanda Verberne

De optocht van 2014 begint
zondag 15 februari 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).

ATTENTIE!
Door mogelijke werkzaamheden bij het station kan
er een wijziging komen wat
betreft het startpunt. U
wordt hierover via de media geinformeerd

D’N OPSTEKER:
PIET ADRIAANS
Onze buurman, Leon Verdonschot, belde
ons met een smoes of we nog beestjes
hadden gezien. En meteen vroeg hij ook
of we nog naar de QUATSJA!-avond gingen die zaterdag. Natuurlijk zei ik JA!
We waren de laatste jaren altijd van de
partij bij grote evenementen. Het is dan
ook een beetje afkicken als je 10 jaar bij
alle programma's aanwezig bent
geweest.

ROOS KNIJNENBURG: WETHOUDER
VAN CARNAVALSZAKEN 2014
Nooit in carnavalstenue, nooit een pilske
in de hand, nooit meedoen met de polonaise en dan toch, toch gekozen worden
tot wethouder van carnavalszaken. Waar
heb ik het aan verdiend vraag je je dan af…
Een onvergetelijke indruk maken doe ik
niet, bleek afgelopen jaar wel op die
bewuste/beruchte maandagmiddag
voorafgaande aan de benoeming. Zou het

dan toch die herbeleving van de vorige
dag zijn? Menig Peelstrekelontbijt met een
bak koffie achter de computer, van muisklik naar muisklik nagenietende of balende
omdat ze er niet bij waren. Lange dagen
en korte nachtjes worden gecompenseerd
door de waardering die ik hiervoor krijg
van jullie. En dan nu de ultieme blijk van
waardering; benoemd worden tot
wethouder van carnavalszaken!

Zoals gewoonlijk was het een hele leuke
avond. We kwamen de trap af en Jan
stond ons op te wachten. Hij dacht dat we
op weg waren naar huis. Achteraf bleek
dat ze D’n Opsteker al een paar keer
eerder bij hadden en ons mis waren
gelopen of dat we al naar huis waren!
De echte carnavalsvierder kan niet meer
zo goed tegen alcohol zei ik dan.
Jan zei, jullie moeten even met mij mee
naar de grote zaal. We zeiden tegen elkaar:
weet jij hier iets meer van? Nee, we wisten
er niets van. We kwamen voor het podium
te staan en hoorden dat om 12 uur Piet
Aarts jarig was. Natuurlijk sloten we achter
in de rij om te feliciteren. Toen stond Leon
van Osch van de PR-CIE op het podium en

vroeg of ik naar voren kon komen. Nog
steeds hadden we niets in de gaten... Op
dat moment vertelde hij dat ik in aanmerking kwam voor D’n Opsteker 2014 voor de
vele verdiensten tijdens de carnavalstijd.
Het is een hele eer dat ik door de jaren
heen zoveel onderscheidingen heb mogen
ontvangen. Ik heb hem goed bewaard en
hij ligt onder een stolp bij ons in de kamer.
Zo kan ik hem elke keer zien en genieten
van de mooie warme jaren bij De
Peelstrekeltijd die we hebben mee
gemaakt.
Bedankt, Piet en Gerrie
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BOERENBRUIDSPAAR 2014

In september 2013 staan Mark en
Monique Jagers bij ons voor de deur. Of
wij boerenbruidspaar willen zijn. Tja
willen wij dat? Na een week of twee
bedenktijd hebben we volmondig JA
gezegd.
Toen begon voor ons de moeilijke taak om
onze mond te houden en vooral niet te
veel zeggen en te verkleuren. Na het aan-

schaffen van de kledij en het maken van
de foto’s kwamen we langzaam in de
stemming. Ook begon toen het geroesemoes van vrienden en bekenden want ze
waren benaderd door de commissie van
de boerenbruiloft. Eindelijk in januari kon
het beginnen. In een overvol Plein Vijf
werden we, met knikkende knieën, onthuld
door Prins Ivo (ook nog onze buurman) en
Prinses Dianne. Wat een feest. Ook kre-

Organisatie: De Instuif / Den Deel /
KPJ/Mixed Hockeyclyub

Na het bezoeken van enkele recepties, de
gezellige QUATSJA!-avond kregen we ook
nog een vrijgezellendag. Op deze dag
kregen we ons diploma voor boer en
boerin. Wellicht komt dit in de toekomst
nog van pas. En dan eindelijk: carnaval. Na
het sleutel afhalen kan het beginnen. Op
zondag eerst de carnavalsmis en daarna
snel naar huis voor een lunch want om
12.45 uur staat er een open bus voor de
deur, prachtig versiert waarop we met de
hele (onechte) familie, vrienden én natuurlijk Blaost Um Op met de optocht mee
doen. Voor ons liepen de collega’s van
Companion. Zij hadden speciaal voor ons
de klompendans ingestudeerd.

1959 H. Vrunt en Anneke Brüggenwirth
1970 Harrie Geven en Maria Prinssen
1971 Geen boerenbruiloft
1972 Geen boerenbruiloft
1973 Peter Gevaert en Enny Koops
1974 Frank Donkers en Pitty van Nunen
1975 Mieke Wijnhoven en Jan v.d. Heijden
1976 Gerrie Guffens en Beppie Adriaans
1977 Ad van Kessel en Marriet Heesmans
1978 Appie Louwers en Hannie Hansen
1979 Hans van Nunen en Marianne Vaesen
1980 Joost Martens en Marion van de
Heuvel
1981 Jacky Bellemakers en Anja Hendriks
1982 Anthony Knapen en Petra Bloemen
1983 Carl Berkers en Marjon van Helmond
1984 Anja Koppens en Pieter Verbeek
1985 Geen boerenbruiloft

Dinsdag 4 maart, onze trouwdag. Het was
een stralende dag. Na een lunch thuis voor
77 personen kunnen we met een platte
kar richting het centrum. Buiten het
Cultuurcentrum worden we opgewacht
door Prins Ivo (op zijn klompen) en Prinses
Dianne.
Daar moesten we nog wel even vijf beletsels wegwerken voordat we in de onecht
werden verbonden. We hebben er een
geweldig feest van gemaakt samen met
de onechte familie, echte familie, vrienden
en iedereen die erbij was. We hebben van
deze bijzondere tijd genoten en we kunnen het iedereen aanraden.
Hendrik en Hanna

DE DEURNESE BOERENBRULLOFT

Vroeger werd er getafeld, op zijn Deurnes
“getoaffeld” en op die manier werd de zaak
dan op scherp gezet. Tegenwoordig zijn
het de beletselen die weggewerkt moeten
worden voordat er in de onecht kan worden getreden.
Boerenbruiloft is een traditie, die zich door
de tijd heen, aan diezelfde tijd heeft

aangepast, en daarmee springlevend is
gebleven.
Ook de ondertrouw, het aantekenen, zeg
maar het uitkomen van het bruidspaar,
heeft door de tijd heen vele vormen gekend. 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 zonnetje zet.
De trouwerij, met aansluitende receptie en
bruiloft, speelt zich nog steeds af in het
centrum van Deurne. Carnavalsdinsdag
staat daarvoor in veel agenda’s en op
kalenders gereserveerd. Je moet erbij zijn
geweest, om het echte boerenbruiloftgevoel te hebben. In veel geschenkjes voor
het net in de onecht verbonden boerenbruidspaar speelt Boerenmoes een belangrijke rol.

Boerenbruidsparen
door de jaren heen

gen we eindelijk onze onechte familie te
zien. Wat een prachtfamilie!

Een Deurnese traditie!

De lange lijst van boerenbruidsparen
laat een mengeling zien van echtparen
van allerhande pluimage. Zij trokken de
stoute klompen aan, en gingen als
boerenbruidspaar door het leven.
Iedereen kan in principe boerenbruid, of
bruidegom worden, als Deurne Centrum
of Walsberg, maar de woonplek is. Dat
maakt de Deurnese boerenbruiloft ook
zo mooi. Soms doet zich wel eens een
keuze voor die op het randje van een
ander carnavalsrijk ligt, maar ook dat
zorgt dan weer voor veel gespeelde discussie en grote hilariteit, en dat hoort
zeker bij de boerenbruiloft.
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Wie wordt het boerenbruidspaar in het
carnavalsjaar 2015. 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 wandelaars,
net als bijna iedereen in ons kikkerland. 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 laatste
tip, ze houden van zang en muziek.
Alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes
worden hierbij uitgenodigd aanwezig te
zijn bij de onthulling. Deze vindt in 2015
plaats op zondagmiddag 11 januari in Plein
Vijf aan de Markt in Deurne. Dubbel geluk
in plaats van ongeluk.
De Commissie 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)
2014 Hendrik en Hanna
(Henk en Sjan Grun)
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Bij Swinkels vindt u
de zekerheden die u zoekt!

Swinkels Assurantiën

Swinkels Makelaardij

Swinkels Regiobank

• tussenpersoon voor binnen- en
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
• doorlichting van bestaande
verzekeringspakketten voor
particulieren en bedrijven
• bemiddeling bij hypotheken
• bemiddeling bij persoonlijke
leningen en continukredieten
• bemiddeling bij praktijkfinancieringen
• Als Adfiz-lid onafhankelijk advies

•
•
•
•
•
•
•

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

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

5750 AB Kerkstraat 17 Deurne Telefoon 0493 312468 Fax 0493 310145

Voltstraat 24
5753 RL Deurne

Tel. 0493 - 31 09 51
Fax 0493 - 32 24 77
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DE FAMILIE KIJKT TERUG
DE VADER VAN DE PRINS

Zondagmiddag 10 november 2013 was ik
onderweg naar mijn vriendin Gerda toen
ik gebeld werd door Hans van Bommel
met de vraag of ik de vader ben van Ivo
van Baars, hetgeen ik natuurlijk niet kan en
wil ontkennen. Hans vroeg daarop of wij
met spoed naar Cultuurcentrum Martien
van Doorne wilden komen, want zojuist
was Ivo als 56 ste Prins van de Peelstrekels
onthuld.
Ik stond perplex, want Ivo was daags
tevoren nog bij ons op bezoek geweest
en had er helemaal niets van laten blijken
dat hij de nieuwe Prins zou worden.

bijzondere hoogtepunten voor ons naar
voren brengen: bekendmaking nieuwe
Prins met zeer trotse vader;
Rondom de Prins, een geweldige happening met heel veel plaatselijke fantastische
artiesten;
Quatsja, prachtige avond en wat hebben
we gelachen;
Heel druk bezochte en gezellige receptie
van Prins Ivo en Prinses Dianne;
Carnavalsmis, met pastoor Janssen,
geweldig met zoveel aanwezigen, jammer
dat het maar incidenteel is;
Mooie optocht, voor ons heel bijzonder
omdat we mochten jureren;
Popverbranding, slot van een geweldige
carnaval.

DANKWOORD VAN DE
PRINSELIJKE FAMILIE
Beste Peelstrekels en Strekellinnekes, helaas… Carnaval 2014 zit er op! Wat ons rest
is een onvergetelijke ervaring: mede dankzij jullie allen! Vanaf het moment van de
prinsonthulling op 10 november 2013 t/m het verbranden van de Peelstrekelpop op
dinsdagavond 4 maart 2014 is het voor ons gezin één groot feest geweest!
Na de onthulling werden we bedolven
onder de vele felicitaties die we mochten
ontvangen op onze uitverkiezing als Prins
en Prinses van de Peelstrekels voor
Carnaval 2014. Facebook stroomde over,
talloze kaartjes, bloemen, eigen creatieve
maaksels, telefoontjes en de mensen die
ons op straat en onderweg feliciteerden!
Nooit hebben wij durven vermoeden dat
dit zoveel bij mensen teweeg brengt…
We hadden zelfs nog gesproken over wie
een goede Prins zou zijn!
Toen Gerda en ik aankwamen bij het
Cultuurcentrum stond het gebouw te
trillen van de muziek, vrolijkheid en de
aanwezige Peelstrekels en
Peelstrekelinnekes: geweldig.
We werden door Vorst Wilco direct naar
voren gebracht om het Prinselijk Paar, Ivo
en Dianne en hun kinderen Fabienne en
Valerie te feliciteren.
Wat was het een prachtig gezin.
Vroeger was ik een echte carnavalsvierder
en heb vaak meegedaan met
carnavalsoptochten. Maar zoals met bij
de meeste Peelstrekels wordt het
feestvieren met het klimmen der
jaren minder. Dit voorjaar echter hebben
Gerda en ik een extra impuls gekregen
en ons volledig ondergedompeld in het
carnavalsgebeuren en dit met heel veel
plezier.
Dit was niet zo moeilijk als het
lijkt, want we zijn door Vorst Wilco, de
hele Raad van Elf en bestuur op een
geweldige manier bij alle festiviteiten en
evenementen betrokken en dit geldt
eveneens voor de ouders Henk en
Tonny van Dianne, ook zij vonden het
een fantastisch feest. Ik wil graag enkele

Gerda en ik en ook Henk en Tonny, willen
de gehele carnavalsstichting heel hartelijk
danken voor de manier waarop wij overal
bij betrokken werden.; De Peelstrekels lijkt
een grote familie waarvoor niets teveel is
en waar iedereen zeer bij betrokken is.
Wij wensen De Peelstrekels alle goeds en
heel veel succes voor de toekomst
Anton van Baars en Gerda

DE OUDERS VAN DE PRINSES
Ivo en Dianne, Prins en Prinses van
Deurne, dat was een verrassing. Ze zijn
al jaren met hun vrienden actief met
carnaval, met de optocht en de kapel
KrekGoe, dus dat komt wel goed dachten wij. Maar er komt wel heel wat meer
bij kijken dan alleen vier dagen carnaval.
Maanden van te voren een hoop geregel,
afspraken en vergaderingen en tegen
niemand iets mogen zeggen. Maar het is
allemaal goed gekomen en ze hebben er
een prachtig feest van gemaakt.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan al die
mensen die veel geregeld en georganiseerd hebben zodat deze Carnaval een
fantastische happening is geworden! De
Peelstrekels: dank dat jullie ons dit jaar
gevraagd hebben! Ook alle mensen die
deel uitmaken van deze mooie club: fantastisch hoe jullie je inzetten en met welk
enthousiasme dit wordt gedaan! Ook erg
mooi dat wij dit jaar twee Adjudanten en
hun dames, wij noemden ze de ‘Tessen’,
aan het gezelschap mochten toevoegen:
Ton & Els Aarts en Henri & Jolanda
Kuunders. Wat hebben wij het samen met
hen fijn gehad! Erg waardevol dat wij met
deze mensen, en hun kinderen, tot in
lengte van jaren, deze unieke ervaring
kunnen delen!
Horeca Deurne! We zijn daar regelmatig te
gast geweest; geweldig hoe enthousiast
jullie hebben ingespeeld op Carnaval 2014!

Het feit dat wij, samen met onze dochters
Fabiënne en Valerie, mochten overnachten
in Plein Vijf maakte het tot een ongekende
happening!
Onze familie, vriendengroep, muziekkapel
Krek Goe!, de buurt! en het personeel van
Walker: vele, vele uurtjes zijn jullie in het
geheim bezig geweest om ons te verrassen! Fantastisch dat jullie dit voor ons
hebben willen doen! Het blijkt wel: niet ik,
niet jij maar wij samen maakten vele leuke
dingen mee! Dank!
Ook de KHD, basisschool de Ratelaar,
PR|CIE, Blauw Vur Schut de diverse
blaaskapellen, de muzikanten van Deurne
Zingt Mee!, vanuit allerlei hoeken werd
door enthousiastelingen hun best gedaan
voor een geweldige bijdrage aan carnaval
2014! Super!
Jeugdprins Xander, Jeugdprinses Evi en
vorst Teun en de gehele Raad van 11 en
dansmarietjes: Geweldig om te zien hoe
jullie dit jaar Carnaval gevierd hebben.
Jullie bewijzen dat Carnaval helemaal niets
met leeftijd maar met enthousiasme te
maken heeft! Tja, dat Hollandse Nieuwe dit
jaar de winnaar was van het Peelstrekelala:
jongens: jullie nummer is dit jaar een hit
geworden in Peelstrekelrijk! In ons gezin
zal dit lied nog jaaaaren te horen zijn!

Groetjes Henk en Tonny de Wit

FABIËNNE EN
VALERIE
Wij hebben een ontzettend gezellige
carnaval gehad. Het was een supergave
ervaring. Wij willen iedereen bedanken die
zich heeft ingezet om Carnaval 2014
onvergetelijk te maken. Het was best
spannend af en toe, maar we hebben
vooral genoten van alle activiteiten voor
en tijdens Carnaval, zoals Rondom de
Prins, de receptie, de optocht op zondag
beleven vanaf de prinsenwagen en ons
optreden bij Deurne zingt mee. Het was
fantastisch om mee te maken en wij
willen de nieuwe Prinsenfamilie en alle
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes alvast
een hele fijne Carnaval 2015 toewensen.
Alaaf en veel liefs van
Fabiënne en Valerie van Baars.

De site van de Peelstrekels hebben wij ontelbare keren bezocht om, middels de foto’s ,
alles te mogen herbeleven. Roos Knijnenburg en Hein Albers, ja, jullie mogen best
eens genoemd worden! Al die nachtelijke uurtjes die jullie hieraan besteden: super!
Lieve Peelstrekels een laatste Alaaf! aan eenieder van u: bedankt voor de Fantastische
Carnaval 2014!
Prins Ivo 1, en Prinses Dianne
Prinsenkinderen Fabiënne en Valerie
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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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NIEUWE ADJUDANT
PEELSTREKELRIJK
Met prins Perry d’n urste in 2011 was mijn
eerste kennismaking met de carnavalsvereniging de Peelstrekels een feit. Maar de
ontwikkelingen gingen snel. Het jaar daarna (2012) onder leiding van prins Twan II
trad ik toe tot de raad van 11 van de
Peelstrekels. Maar ook hier bleef het niet
bij, want afgelopen zomer ging de telefoon
en onze voorzitter Martien Thijssen stelde
mij de vraag of ik Adjudant van de
Peelstrekels wilde worden. Uiteraard heb ik
hier goed over na moeten denken, want
Adjudant zijn doe je niet zomaar. Je
begeleidt de prins (en prinses) als ware
door het carnavalsgebeuren in het breedste zin van het woord. Het is een taak

VERSE VORST: FABIAN TINGA
Hierbij wil ik me even aan jullie
voorstellen: Vorst Fabian Tinga. Voor
velen ben ik al een bekend gezicht,
want ik zit al 5 jaar in de raad van 11 van
de Peelstrekels. Mocht je me nog niet
kennen: ik ben 45 jaar, woon in de
Walsberg, ben getrouwd met Karin en
vader van Bryan, Aron en Elise.
In het dagelijkse leven ben ik chauffeur
bij de Jumbo in Veghel en in mijn vrije
tijd hou ik van hardlopen en fitness.
Afgelopen jaar heb ik enkele keren stage
mogen lopen om te ervaren hoe het is
om de taak van Vorst uit te voeren, o.a. bij
de jeugdreceptie en bij de receptie van de
Pottenbakkers.
Dit is me goed bevallen en vanaf deze
carnaval neem ik het stokje over van

Wilco die ik hierbij, samen met zijn
vrouw Maike, heel erg wil bedanken
voor al zijn jaren inzet als Vorst van de
Peelstrekels.
Deze carnaval gaat er een aantal dingen
veranderen, want naast een nieuwe Vorst
hebben we ook een nieuwe adjudant.
Ik wens Ronny bij deze ook heel veel
succes met zijn nieuwe taken.
Samen, met z’n allen, gaan we d’r een
mooi carnavalsjaar van maken! Mocht
je me ergens zien lopen tijdens de
carnavalsactiviteiten, schroom dan niet
om me aan te spreken voor vragen of
opmerkingen.
Ik wens jullie allen, Strikkels en
Strikkelinnekes, een geweldige carnaval en
tot ziens in het Peelstrekelrijk.

waarbij veel komt kijken. Uiteindelijk heb ik
Martien het verlossende woord gegeven
en toegezegd dat ik deze uitdaging wel wil
aangaan.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle
gang en een aantal taken zijn zelfs al volbracht met uitkomen van deze krant.
Gelukkig word ik daar ook heel goed in
begeleid. Het zal zeker geen makkelijke
taak zijn om Lex Döpping op te volgen die
de afgelopen jaren fantastisch werk heeft
neergezet als Adjudant van de Peelstrekels.
Maar we gaan ervoor!
Ronny van Cuyk
Nieuwe Adjudant Peelstrekels.
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GP BATTERIES
STOPT
PRODUCTIE
LEGBATTERIJEN
PEELSTREKELRIJK – De in
Deurne gevestigde batterijmultinational GP Batteries staakt de
productie van legbatterijen.
Dit laat woordvoerder Van Olde
Barneveld van het bedrijf weten in
het vakblad van de eierbranche,
De Eikes, weten. “Nu de plofkip op
haar retour is en gaandeweg geweerd
wordt uit de supermarktschappen
moeten we op zoek naar andere
eidagingen”, aldus de
woordvoerder.

NIEUWE RAGE:
SUPERMARKTKETEN
VEGHEL – Supermarktgigant Jumbo
laat weten zich erg ongerust te
maken over de opkomende trend
Supermarkt Keten onder jongeren.
Deze trend kenmerkt zich door een
groep van tieners die tussen het
boodschappend publiek met veel
misbaar artikelen uit de rekken
nemen en deze luidkeels beginnen
aan te prijzen in de meest bizarre
termen. Meerdere tieners zijn reeds
opgepakt en het blijkt te gaan om
57ste generatie marktkooplieden,
een gekende probleemgroep in
de retailsector, inmiddels.

Prins Martijn I

Eerste ambitievrije gemeente van Nederland

Deurne weer
in de prijzen
DEN HAAG – Na een copieus
diner met de enige genomineerde
voor een nieuwe staatsprijs in zijn
torentje maakte de minister-president van Nederland in
Nieuwspoort bekend dat de
gemeente Deurne (NoordBrabant) het predicaat
Ambitievrije Gemeente krijgt. Het
is de eerste maal dat deze
omineuze titel wordt verleend.
Mevrouw Maartje Mits van de
gemeente Deurne, want zij was
het die bij de minister-president
aanzat, kreeg een veelkleurige
medaille met een daarbij vloekend
lint opgespeld door de stagiaire
van dienst. Na dit ceremonieel
moment gingen de staatsman en
de ambtenaar naar buiten en staken een sigaar op om deze
gebeurtenis te vieren.
Deurne is, zo vertelde de minister-president met de hem kenmerkende en

INKTVIS STERFT UIT
HELAAS – Volgens zelfbenoemd
visspecialist en internetgoeroe
Thys Megabyte is het nog maar een
kwestie van tijd of de inktvis zal
voorgoed verdwenen zijn uit de
wateren van deze planeet. “De inktvis
heeft in evolutionaire zin afgedaan”,
aldus de deskundige.
“Kijk, sinds de mens zijn gedachten
overbracht op perkament, en later op
papier, is er veel veranderd. De evolutie
gaat geleidelijk aan, maar is wel
onverbiddelijk.
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Over een tig aantal jaren zal er geen
inkt meer nodig zijn vanwege het
internet en is de inktvis overbodig en
evolutionair gezien niet meer
interessant. Dus zegt de natuur:
weg ermee!”
Profiel: Thys Megabyte (1962) studeerde
veel en bezocht bijna alle gerenommeerde onderwijsinstellingen in binnenen buitenland. Van zijn hand verschenen
talloze artikelen met een wetenschappelijke strekking op velerlei gebied en
in diverse talen.

aanstekelijke glimlach en breed
gebarend , uniek in zijn gebrek aan
dadendrang. Men weet de meeste verzoeken om actie kordaat te pareren en
in te perken én tracht ze zelfs proactief
in de kiem te smoren. Het loket Van
het Kastje naar de Muur en daaraan
voorbij is extreem goed geoutilleerd en
doet, onder leiding van Maartje Mits, op
effectieve wijze haar ding.
“Ja, wij weten er een draai aan te
geven”, vertelt het trotse hoofd
VHKNDMEDV met een ZuidNederlandsaccent. “Ons maakt het niet
uit of iets kan: wij zijn vooral geïnteresseerd waarom iets mogelijkerwijs
juist niet zou kunnen. Dat vergt het
nodige werk, zoals het napluizen van de
vele dossiers die her en der zijn opgeslagen. En vergeet ook niet het speuren
naar addertjes onder het gras! Dat zijn
me toch rakkers! Maar, dat hebben we
goed op de rit met ons team. Een goed
plan, zo zeggen wij, is geen plan. Die

VLIEGEREN
ZONDER TOUW
TOEGESTAAN
DEURNE – Vooruitlopend op
ambtelijke richtlijnen en aanbevelingen
heeft de gemeente Deurne besloten
het vliegeren zonder touw oogluikend
toe te staan. Veelal jongeren hebben van
Sinterklaas en zijn gewaardeerde
Zwarte Piet vorige maand een Drone
gekregen. Dit hebbedingetje, een draadloze vlieger, is bijzonder populair onder
de dorpsjeugd die zich verder op allerlei terreinen verveeld.

spreuk hangt ook in onze kantine,
zodat we daar de hele dag mee geconfronteerd worden. Opdat wij niet vergeten.”
Kritiek op het gebrek aan de Deurnese
dadendrang is er ook: heel Deurne
mort, naar het schijnt. Echter, dat is niet
vreemd; heel Deurne mort, altijd. Toch,
en dit is enigszins verontrustend, klinkt
steeds luider de roep om een fusie met
het nabijgelegen Helmond, een voormalige textielstad van bedenkelijk allooi.
Tot voor kort was zelfs een gedachte
daaraan nog doodzonde nummer een
in het pittoreske Deurne.
De gemeente Deurne laat desgevraagd
weten niet onwelwillend tegen het
voorstel van een fusie met Helmond te
staan, maar… het initiatief daartoe
moet dan wel van hullie komen, aldus
ingehuurd extern deskundige P. Cunia
van AdViesBureau De Rooye Ruch uit
Schompes.

GANGBANG
ENGELAND – Mensen die extreem
bevreesd zijn voor lange en tevens enge
ruimtes blijken, na onderzoek, te lijden
aan de claustrofobische variant:
Gangbang. Het onderzoek dat
meerdere decennia besloeg stond
onder leiding van wetenschapper Dok
Tor, verbonden in een EHBO-post in
Deurne.
Gangbang is niet iets waar je, je zorgen
over hoeft te maken, aldus Tor, maar
wanneer je ermee geconfronteerd
wordt kun je het beste alles maar
gewoon over je heen laten komen.
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Veel schipbreukelingen

KOERSEN OP EIGEN
KRACHT LEIDT TOT
AVERIJ
DEURNE – Het einde van
Koersen op eigen Kracht, een
gemeentelijk initiatief om de
burger zelf het roer in handen
te geven op alle terreinen die
geld kosten, lijkt te stranden. De
KOEK is op, aldus de woordvoerder van de breed gesteunde
actiegroep KEPZ (Kano En
Praam Zinken), de heer Ben
Hozen. Er komen geen acties.
Men heeft het te druk om de
eigen broek op te houden en
het water staat tot aan de lippen.
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BTO GAAT VOOR
HET 2DE MERTSNERTCONCERT
Het Behoorlijk Tragisch Orkest (BTO) doet al zo’n jaar of vijf mee met de
zondagse carnaval in Deurne. Een bijeengeraapt groepje “so called”
muzikanten die tegen alle gangbare regels in proberen muziek te blazen
en te slaan en dat ook nog zonder veel rekening te houden met
anderen. Ook gaan ze hers en dwers door d’n optocht in; niet vervelend,
maar wel opvallend en uiteraard bijzonder tragisch. Nieuwe loot aan de
BTO-stam vorig jaar was de organisatie van het MertSnertConcert in
Plein 5. Voor de carnavalsvierder die na de optocht effe niet wist
waarheen, bleek dit een schot in de roos. Rond de klok van 16.00 uur
werd de bezoeker verwelkomd en opgewarmd met een kop erwtensoep
om vervolgens 2 uur lang verwend te worden door een bonte stoet van
lokale artiesten. Het was niet alleen een afwisselend programma van
hoge kwaliteit; het was vooral een supergezellige middag. Geslaagd
voor zowel de bezoekers als voor de organisatie.

VERLOREN
PEELSTREKELRIJK - Dankzij de
politie kunnen wij u op de
hoogte brengen van een aantal
zaken die kwijt zijn in het
Peelstrekelrijk.
Een scharrelei, laatst gezien in
het centrum van Deurne op
carnavalszaterdagavond in de
omgeving van Plijn Veif.
De weg, kwijtgeraakt door het
duo Aspers-Verdonschot tijdens
een kortebaanwedstrijd.
Geluid, weggelekt uit cultuurcentrum Martien van Doorne.

GEVONDEN
PEELSTREKELRIJK - Dankzij de
politie kunnen wij u op de
hoogte brengen van een aantal
zaken die gevonden zijn in het
Peelstrekelrijk.
Een ochtendhumeur van jewelste
De katers van enige Peelstrekels,
af te halen bij asiel BISTKWIJT
aan de Huisdierweg.
Één oplossing voor meerdere
problemen

Genoeg (snert)ingrediënten dus om ook voor 2015 het MertSnertConcert te gaan organiseren. De
organisatorische weeffoutjes van de eerste keer zijn inmiddels weggepoetst zodat het BTO zich
volledig kan toeleggen op de samenstelling van
het programma van die middag. Het staat nog in
de steigers, maar als datgene haalbaar is wat we
voor ogen hebben, dan belooft het weer een spektakel van de eerste orde te worden.

PEELSTREKELPRINS LEGT
OPTOCHTROUTE PER FIETS AF
DEURNE – Dit jaar zal de prinsenwagen van De Peelstrekels niet
echt het slotakkoord zijn van de van de Deurnese optocht. Prins
Martijn I heeft besloten de optocht fietsend te volbrengen. Op zijn
bont versierde fiets met ruime fietstassen zal hij, geheel in stijl,
demarrerend en op gezette tijden surplace, het slotakkoord van
het hoogtepunt van carnavalvierend Deurne verzorgen. De prinsenwagen van Deurne doet overigens gewoon mee aan de
optocht en er zijn vier plaatsen á 750 euro beschikbaar. U huurt
daarbij een steek voor 106 euro en mag voor 255 euro ook nog
snoep gooien. Dus, voor 1.111 euro houdt u prins Martijn I uit de
wind.

Dus beste carnavalsvierder: zondag na de optocht
naar Plein 5 voor het tweede MertSnertConcert.
Entree en snert gratis maar vol=vol.
BTO (bekijk ook Youtube BTO Deurne 2012 e.v.)

WK BÖKEN VUR WEEF
DEURNE – Boeren is in! Vooral bij meisjes. Waar vroeger de
jongens stoer deden door een boer te laten zijn het nu de meiden
die van zich laten horen. Op straat, op school of in een willekeurig
gezelschap, klinkt steeds vaker de boer van een meisje, of vrouw.
Tijd voor een WK. In Deurne. Dus.
Dat vind ook Linde Koolen, en de bijna vijftienjarige meid, zelf niet
onverdienstelijk boerend, verzocht ons het WK BÖKEN VUR WEEF
vorm en gestalte te geven, te faciliteren en te sponsoren. DE
TELESTREKEL ziet wel iets in dit idee en roept meiden in de leeftijd
van 11 tot 55 jaar op zich aan te melden voor dit unieke WK. Het
boeren is op eigen kracht, dus zonder microfoon of begeleidende
muziek, A Capella Böken, dus. Het WK BÖKEN VUR WEEF is op
carnavalszondagochtend na de mis.
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ZULTKOPPEN 33 JAAR
UITREIKING
22STE BIELS

Met een lach
en een traan!
Ja, wat moet je schrijven…normaal heb
ik daar geen moeite mee maar 2014
begon heel triest. Onze buurman Nico,
mijn maatje van de boerenbruiloft, was
ziek. Er was geen hoop meer dat hij
beter zou worden. Ook Susanne uit de
buurt is net voor carnaval overleden. Ze
was nog zo jong…wat een verdriet. Tja,
en toen stond carnaval voor de deur.
Bert belde mij en vroeg: “Ga je uit,
Jacqueline?” “Nou, laat mij maar thuis,”zei
ik. Maar Bert zei: “Ga toch mee naar de
Zultkoppen, wij moeten daar spelen.” Zelfs
mijn man zei: “Zal ik meegaan?” Zo komt
het dat we naar de Zultkoppen zijn
gegaan, samen met de commissie boerenbruiloft Deurne.
Nico zou zeggen:”Je moet ervan genieten
Jacqueline!” Dus Nico, voor jou ben ik
gegaan. In 2011 mocht ik jou naar de
Zultkoppen lokken omdat jij dezelfde
onderscheiding mocht ontvangen. Wat
hebben we toen toch gelachen, je schreef
in de krant: 100 % erin getuind!
Zo stonden we op zaterdag 1 maart bij
Stationszicht. Henry van den Berkmortel
mocht D’n Biels van 2014 onthullen.
Iedereen was stil en stond te luisteren naar
zijn verhaal over een trein. Tja, denk je
dan, dat kan iedereen zijn. Maar dan
komen er toch wat dingen in het verhaal
naar voren die bij jezelf horen. Ik dacht:
“Het zal toch niet, dat kan toch niet waar
zijn…”Maar het was wel waar!
Onze kinderen kwamen binnen en langzaam drong het tot me door: “Ik ben D’n
Biels 2014!”
Op dat moment gaat er heel veel door je
heen. Zoveel verdriet om me heen en ook
blijdschap dat ik deze onderscheiding
kreeg. Dat was heel moeilijk, maar met een
lach en een traan gingen we verder. Het is
natuurlijk een hele eer om D’n Biels te
mogen ontvangen. Het blijkt zo te zijn dat
ik de 2e vrouw ben die deze onderscheiding mocht ontvangen, het wordt dus hoog
tijd dat er meerdere vrouwen in die rij
komen!
Alles was kei goed verzorgd door Jozef en
Gon Hendriks. Zo gingen we op dinsdag
samen de krentenmik ophalen bij Bakkerij
Nico Jacobs. We begonnen met een
drankje Scrobbeler, onze Fanny vond dat
een heerlijk drankje! Lekker hossen,
dansen en zingen rondom de krentenmik.
Wat een mooie traditie. Samen met prins
Ivo mocht ik de krentenmik aansnijden,

ZATERDAG, 14 februari 2015 wordt
D’n Biels 2015 tussen 21.15 en 21.45 uur
uitgereikt door Jacqueline SchramaNooijen. Het muzikale gedeelte wordt
traditiegetrouw getrouw verzorgd door
het Vrije Tijds Orkest (VTO) en
Meziekmoakerij BLOAST UM OP.
D’n Biels geeft de binding aan tussen
De Zultkoppen, Café-Zaal Stationszicht en
het spoor. Symbolisch kan worden gedacht
aan het ondersteunen, het dragen van
lasten, het onderdeel zijn van een netwerk
of het gaan in verschillende richtingen.
Belangrijk voor verdere ontplooiing en niet
te vergeten het maatschappelijk
economisch functioneren.
Ook is er ruimte voor een dwarsligger.

een grote eer. De krentenmik, in combinatie met de hanenbillen, smaakte zeer
goed! Het was een gezellige middag. We
zijn weer een ervaring rijker en we hebben
er echt van genoten.
Zultkoppen, kei bedankt dat jullie me deze
onderscheiding hebben gegeven, ik zal
hem met eer dragen. Verder wil ik

Groetjes, Jacqueline Schrama-Nooijen

U bent bij beide activiteiten hartelijk
welkom.
DE ZULTKOPPEN

33-JAAR

ZULTKOPPEN
Ter gelegenheid van het
33-jarig bestaan wordt
door De Zultkoppen
voorafgaand aan het
bekendmaken van
D’n Biels 2015, zaterdag,
14 februari 2015, in onze
Residentie Café Zaal
Stationszicht van
19.30 tot 21.30 uur een
receptie gehouden.
U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.

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

iedereen bedanken want niemand kan iets
alleen, daarvoor heb je de hulp en steun
van elkaar nodig. Bedankt voor de vele
bloemen, kaarten, telefoontjes, mailtjes en
zelfs het roepen over straat: “Jacqueline, je
hebt het verdiend!”
Kei bedankt allemaal!

DINSDAG, 17 februari 2015 iets na het
middaguur snijden D’n Biels 2015 en de
Prins van de Peelstrekels met zijn gevolg
de krentenmik aan. Hanenbillen en
roggebrood met zult ontbreken
vanzelfsprekend niet.

Cor van Laarhoven, Deurne St. Jozefparochie † 2007
Martien van den Broek, Deurne-Centrum † 2013
Jo Verheijen, Deurne-Centrum
Jan Liebreks, Liessel
Geerd Jansen, Deurne-Centrum
Jan Maas, Neerkant † 2013
Jan Lichteveld, Deurne-Centrum
Martien Keunen, Deurne-Centrum † 2011
Adje Stevens – van Irsel, Deurne-Centrum
Geurt van Esseveldt, Helenaveen
Gerard Daandels, Deurne-Centrum
Teun Mutsaers, Deurne-Centrum
Adrie van Hal, Deurne-Centrum
Cor Brüggenwirth, Deurne-Centrum
Tonnie Wijnands, St. Jozefparochie
Christ Manders, Deurne-Centrum
Cor van Bussel, Zeilberg
Nico Kooter, Walsberg † 2014
Toon Kanters, Vlierden
Henri van den Berkmortel, Deurne-Centrum
Jacqueline Schrama-Nooijen
?

I.M. NICO KOOTER
“Heb vertrouwen in mensen,
er zit veel meer goeds in dan slecht.”
Deze zin stond bovenaan op het bidprentje van Nico Kooter.
Begin 2014 werden we opgeschrikt door het bericht dat Nico Kooter ernstig
ziek was en voor het ergste moest worden gevreesd. Velen leefden met Nico,
het gezin en familie mee. Het was nauwelijks te bevatten, zeker omdat hij
midden in het leven en de gemeenschap stond. Ook was hij weer volop
bezig met het carnavalsgebeuren met name in de Walsberg. In mei 2014 verloor Nico het gevecht. In een indrukwekkende en sfeervolle viering is hij herdacht en bij het verleden stilgestaan. We hebben, en wij niet alleen, veel te
vroeg van onze D’n Biels 2011 afscheid moeten nemen. Wij zijn blij hem te
hebben gekend en dankbaar voor hetgeen hij voor de gemeenschap en het
Carnaval in de Walsberg, maar ook in het Peelstrekelrijk heeft betekend.
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J.P.M. Fastfood
Products

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

Gelegenheidskleding

“Wat zien jullie
er weer geweldig uit”
Kijk ook eens op www.joseduckers.nl

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

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

www.tuinmachinesdeurne.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
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CLUB VAN 100
Beste carnavalsvierders, zoals u in deze krant kunt vaststellen, organiseren De Peelstrekels tal van activiteiten rondom carnaval in Deurne.
U denkt dan misschien al snel aan de optocht en de festiviteiten
voor en tijdens de carnaval, maar De Peelstrekels organiseren veel
meer, waar veel mensen niets van weten. Zo maken zij onder andere
carnavalsactiviteiten mogelijk voor mensen die anders weinig van de
carnaval zouden merken, zoals zieken, 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 mogelijk door de vele vrijwilligers van De Peelstrekels, maar ook
door de sponsoren en de leden van de club van 100. Met uw donatie
aan de Club van 100 ondersteunt u de carnaval in Deurne.
De Club van 100 spant zich in om de carnavalsvereniging financieel
te ondersteunen. Elk jaar brengt een grote groep mensen een
aanzienlijk bedrag bij elkaar, waarmee het mogelijk wordt gemaakt
dat De Peelstrekels al hun activiteiten kunnen uitvoeren. Deze
mensen wil ik hierbij van harte bedanken. Met hun financiële bijdrage denken zij tijdens de carnaval niet alleen aan hun eigen plezier, maar gunnen dat ook een ander.
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LID WORDEN?
Wellicht is het voor u, of uw onderneming iets om Lid, Begunstiger of Sponsor te
worden.
Als u Lid (€ 25,-) wordt van de Club van 100 dan sponsort u onze vereniging en levert u ook een bijdrage aan de carnaval in Deurne. Daarnaast kunt u 2 kaartjes
reserveren voor de QUATSJA-avonden op 24 en 31 januari en 7 februari 2015. Er is
ook een mogelijkheid om Begunstiger (€ 60,-) te worden, waardoor u 4 kaartjes
kunt reserveren. Zoals u op deze pagina kunt zien worden begunstigers, tenzij zij
dat niet wensen, opgenomen in een lijst van Begunstigers in deze krant.
Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden via ons nieuwe emailadres, clubvan100@peelstrekels.nl
Voorts wordt aan bedrijven de mogelijkheid geboden om Sponsor te worden (€
250,-). Wat wij u als sponsor bieden en wat u van ons mag verwachten kunt u
navragen bij Richard Bakens en Carola Boerenkamps. Heeft u een heel ander idee
over sponsoring, dan willen we hier graag in mee denken.

PLEIN VIJF NIEUWE RESIDENTIE
PEELSTREKELS

Graag wens ik De Peelstrekels met Prins Martijn I en zijn gehele aanhang een geweldig carnaval toe! Meester Martijn, maak er een mooi
feestje van…

Plein Vijf is komend carnaval de uitvalsbasis
van De Peelstrekels. Nu cultuurcentrum
Martien van Doorne (WorstZicht) niet volledig
beschikbaar is hebben De Peelstrekels dit in
overleg met Plein Vijf besloten.

Richard Bakens,
voorzitter Club van 100

CONSUMPTIEBONNEN
CULTUURCENTRUM
De gezamenlijke Markthoreca baat WorstZicht
uit tijdens de Peelstrekelevenementen. De
munten van het cultuurcentrum zijn uiteraard
niet meer geldig en ook de speciale
Peelstrekelmunten niet.

Hoofdsponsor De Peelstrekels

COMPANION
SPONSORS
Juwelier van Hooff
Flynth
Slagerij van Goch
React New Media
Bouwcenter van Hoppe
New Food Vision
Saucecompany
GP Batteries
Movico
Taboo BV
Senza Pari & De Brouwer
Brofa V.O.F.
Goorts & Coppens Advocaten/Adviseurs
van den Heuvel Afbouwgroep
Arte
Plein Vijf
Louis Aldenzee Garagedeuren en Montage
Bidec Stukadoors bv
Carmovement
BAKENS makelaardij

BEGUNSTIGERS
Dhr. J. Verheijen
Dhr. J. Verhees

JOCUS
GA MET UW TIJD MEE,
MAAR KOM VAN TIJD TOT TIJD TERUG.
(Stanislaw Jerzy Lec)

Deze spreuk heb ik al eens gebruikt in verband met de eeuwwisseling in 2000. Ik
ging toen in op de veranderingen in het algemeen en de ervaringen daarvan voor
mij persoonlijk. Nu is mijn aandacht meer gericht op de veranderingen in het
Peelstrekelrijk. Het Carnavalsjaar 2013-2014 is wel een jaar geweest van verandering en dat waren er niet weinig. Er is nogal wat op zijn kop gezet. Enkele voorbeelden, beperkt tot de meest in het oog springende: Geen Raad van Elf met Vorst
op het podium tijdens de Quatsja avonden, het gemis van de Raad van Elf bij de
receptie, geen officiële receptie ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan, de presentatie niet in handen van de Vorst en dan heb ik nog niet over het feit dat er
nieuwe “functionarissen” hun intrede hebben gedaan.
Ik heb in ieder geval gemist: Het Klotgemul, door Bert van den Broek in zijn presentaties omschreven als; Door Deurne, Van Deurne en Voor Deurne. Ook de Galaavond(en), zoals die in de afgelopen 55-jaar waren ontstaan, behoren daartoe.
Graag wil ik voorop stellen dat de tand des tijd zichtbaar moet zijn. Ook in de
Carnavalstraditie moet dat mogelijk zijn. Maar of dit zo rigoureus doorgevoerd moet
worden, is maar de vraag. In de Grote Winkler Prins wordt traditie omschreven als:
het proces van overdracht van opvattingen en gedragsvormen van generatie op
generatie en heeft een sociale functie ter waarborging van maatschappelijke stabiliteit en continuïteit.
Bij dat proces kan en moet rekening worden gehouden met het voortdurend
ontstaan van nieuwe tradities en dat bestaande tradities wijzigingen en aanpassingen ondergaan. De waarborging moet daarbij niet uit het oog worden verloren.
Kijkend naar onze directe Limburgse en Duitse omgeving waarin het Carnaval
dieper geworteld is, dan in onze directere omgeving, ziet men uiteraard ook aanpassingen en veranderingen. Deze worden evenwel subtieler en langzamer
doorgevoerd en wel op een wijze, waardoor de aard en essentie van het Carnaval
en alles wat daarmede samenhangt geen geweld wordt aangedaan. Dit zeker in
ogenschouw genomen omdat het Carnavalsfeest een feest moet zijn van verbroedering, herkenning van en in de traditie in ere wordt gehouden. Dit ook vooral om
een houvast te hebben en te houden in een (te snel) veranderende wereld, waar
kennelijk alles op de schop moet. Ik begrijp best de wens tot verandering, maar of
daarvoor zoveel op de schop moet, is maar de vraag. Tradities hebben en houden
naar mijn mening hun waarde en verdienen het, te blijven bestaan.
Ga met uw tijd mee, maar kom van tijd tot tijd terug. Het is nooit te laat. Ik wens
alle Strekelinnekes en Strekels een fijne, gezellige en goede Carnaval 2015 toe.
Geniet ervan.
Alaaf…
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Uw adres voor:
Complete badkamer, wand- en vloertegels,
installatiewerk-, dak- en
cv-installatiewerkzaamheden.
Gerard Bildersstraat 7 DEURNE
T. 0493-310203 F. 310633
www.sanitairdeurne.nl

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

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

Peelstrekelrijk, ‘n goei
carnaval en veul plezier
mi deez schon daag!
Alaaf,
Dierenartsencombinatie
ZuidOost
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EREHOSBENGEL
NR. 52:
Martien
Thijssen

De Hosbengels
Carnaval 2014 gaat onze herinnering in
als een bijzondere editie. Voor het eerst
sinds 1994 was de Prins der Peelstrekels
afkomstig uit onze eigen muzikale
geledingen van de Koninklijke Harmonie
Deurne. Ongeacht achtergrond of
afkomst van de nieuwe Prins zullen de
Hosbengels zich ook in 2015 uiteraard
weer van hun beste muzikale kant laten
zien en horen tijdens de carnavalsdagen.
In dit papieren medium wijzen wij de
carnavalsvierders graag in het bijzonder
op twee echte Hosbengel-festiviteiten.
Op carnavalszaterdagavond zal in Plein Vijf
met een nieuwe editie van ’t Is goe dè g’r
bent wederom een ááwverwets gezellige
carnavalszaterdagavond plaats vinden.
Alle ingrediënten voor een mooie carnavalsavond zullen dan aanwezig
zijn: polonaises,

meezingers, het onvermijdelijke ‘sjoenkelen’ onder leiding van Prins Martijn d’n
Urste samen met De Peelstrekels. Oh ja, en
de Hosbengels natuurlijk niet te vergeten!
Onze carnavalsdinsdag staat traditioneel in
het teken van de bekendmaking en huldiging van onze nieuwe Ere-Hosbengel. De
53e alweer… Ook benieuwd wie in 2015
deze eer ten deel valt? U bent vanaf 15:00
uur van harte welkom in Plein Vijf om er
samen met ons een geweldige carnavalsdinsdagmiddag van te maken. Samen met
De Peelstrekels sluiten we de carnaval op
dinsdagavond vanaf 21:00 uur af in Plein
Vijf.

Natuurlijk ontbreken we ook tijdens de
andere carnavalsdagen niet in het centrum
van Deurne. Ons volledige en actuele programma voor en tijdens de carnaval is te
raadplegen via www.hosbengels.nl of via
onze Facebook- en Twitter-pagina.
De Hosbengels wensen Prins Martijn d’n
Urste, Jeugdprins Stijn II & Jeugdprinses
Dewi en alle Peelstrikkels en
Peelstrikkelinnekes een fantastische en
onvergetelijke carnaval toe! Graag tot ziens
in de aanloop naar èn tijdens de carnavalsdagen, Alaaf!
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Carnavalsdinsdag 2014 hebben De
Hosbengels Martien Thijssen onderscheiden als 52ste Ere-Hosbengel vanwege zijn
jarenlange verdiensten voor de carnaval in
het Peelstrekelrijk. Ruim tien jaar is Martien
in bestuurlijke zin betrokken bij de
Peelstrekels. In 2012 nam hij de voorzittershamer ongepland maar met eervol
plichtsbesef over. In zijn functie als
voorzitter toont Martien zich een
verbindend bestuurder die in de meest
brede zin van het woord gericht is op
samenwerking. Tradities weet hij op
constructieve wijze te
verbinden aan
vernieuwingen.
De viering van
het 55-jarig
Jubileum van de
Peelstrekels op de
Markt in september 2013 getuigt
daarvan. De
Hosbengels roemden hem tevens om
zijn muzikale hart.

ERE-HOSBENGEL MARTIEN THIJSSEN
De convectorput loopt over! Met die boodschap
belde mijn vrouw Belinda me op carnavalsdinsdag
2014. Ik had meteen al het gevoel dat er iets niet
klopte…

met aanhang en oud-Ere-Hosbengels de straat in
gelopen. Geweldig! Jerom Coppus neemt het woord,
overdrijft een beetje over mijn staat van dienst en hangt
me vervolgens de emaillen Hosbengelmedaille om. Het
levert heel wat bekijks in de straat op. Zeker als enkele
minuten later ook nog de Peelstrekelbus aan komt rijden.

Volgens programma ben ik die ochtend naar het CCD
gegaan om het Ukkepukkenbal bij te wonen. Daarna
togen we met de bus naar Stationszicht om onze Prins
samen met d’n Biels de krentenmik aan te laten snijden.
Toen dat gebeurd was en ik een stuk krentenmik (geen
hanenbil) verorberd had, ging dus de telefoon…

Na de officiële ceremonie gaat iedereen mee naar binnen, of beter gezegd, achter weer naar buiten. Het was

Ik ging naar buiten en werd gevolgd door Petro. Ik zei
tegen Belinda dat ik niet begreep hoe een convectorput
over kan lopen, maar dat ik wel naar huis zou komen.
Mijn fiets stond bij het CCD en Petro bood meteen aan
mij naar huis te brengen. Ook al zo verdacht…
Onderweg ging de telefoon van Petro een paar keer en
mijn wantrouwen werd steeds groter. Het was carnavalsdinsdag. De dag waarop de Hosbengels hun EreHosbengel bekend maken. Het zal toch niet… Het zal
toch wel!

een prachtige zonnige dag. Belinda en Maike van
Moorsel (nogmaals dank daarvoor) hadden voor een
hapje en een drankje gezorgd. De Hosbengels speelden
nog enkele nummers op de hun bekende wijze (… en …
). Mijn verzoeknummer “Als de sterre doarbove stroale”
brengt ze ietwat in verlegenheid, want staat niet meer
op het repertoire, maar ze brengen het er al improviserend goed vanaf.
Na een tijdje vertrekken we naar Plein Vijf. Hosbengels
voorop en Belinda en ik in de cabriolet van Michiel
Dankers er achteraan. Het werd nog een mooi feestje
daar. Mijn moeder heeft er intens van genoten en het
was mooi te zien dat ook enkele vrienden en vriendinnen van mij aanwezig waren.
Beste Hosbengels. Dit is voor mij werkelijk een van de
mooiste onderscheidingen om te krijgen in het
Peelstrekelrijk! Ik dank jullie hier heel hartelijk voor en
spreek de hoop uit dat we nog lang samen carnaval
mogen vieren.

Martien Thijssen

Ik was nauwelijks thuis en daar komen de Hosbengels

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

†

†
†
†
†
†
†

1971
1971
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974
1974

12. Henk Seuren
13. Kees Brood sr.
14. Piet van Ooy
15. Frans Hoebens
16. Frans van Gennip
17. Marinus v.d. Loo
18. Mien v. Dijk
19. Hein Smeets
20. Jan Verheyen
21. Gé Markhorst
22. Willie Bijsterveld

†
†
†
†
†
†
†
†
†

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

23. Charles v Goch
24. Broer Verhuyzen
25. Piet te Walvaart
26. Cees Bink
27. Huub Jagers
28. Peter v. Oosterhout
29. Gerard Geurts
30. Jo Dekker
31. Jozef Hendriks
32. Frans Kuypers
33. Jan Rakels

†
†
†
†

†

†

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

34. Jean Coppus
†
35. Sjaak Obers
36. Perry Bijsterveld
37. Geerd Jansen
38. Toon de Louw
39. Jo Verheyen
40. Ad v.d. Mortel
41. Wim Kivits
42. Marius van Deursen
43. Harrie van Rijssel
44. Leon van Osch

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

45. Theo Goossens
46. Martien Maas
47. Gerard Daandels
48. Noud Verbaarschot
49. Cees van den Broek
50. Christ Manders
51. Piet Aarts
52 Martien Thijssen

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

DE PEELSTREKEL 2015 - EDITIE 56

Prins Martijn I

pag. 46

I.M. LEX DÖPPING

In Memoriam:

Maria Goossens-Urlings
Geboren: 09-07-1926
Overleden: 01-11-2014
Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart
Begin november kregen we het bericht dat één van
de oudst betrokkenen bij De Peelstrekels, Maria
Goossens-Urlings, vrouw van onze oud-vorst en
hotelhouder Harrie Goossens is overleden.
Als geboren Limburgse (Mheer) is Maria in 1946 met
Harrie getrouwd en samen runden zij Hotel
Goossens aan het (toen nog) Pastoor Roesplein. In
de vijftiger waren Maria en Harrie mede betrokken
bij de oprichting van (een toen nog naamloze)
Carnavalsvereniging. Uiteindelijk werd deze in 1958
opgericht en begin 1959 bedacht Nelly Strijbosch
de naam Peelstrekels.
Maria is vanaf het begin nauw betrokken geweest
bij de activiteiten die werden georganiseerd. De
vrouwen van het bestuur en de Raad van Elf organiseerden toen elk jaar een Fancy Fair bij Zaal
Bekkers in de Molenstraat om wat geld in het laatje
van de vereniging te krijgen en ook pakten zij zelf
snoepzakjes in voor alle deelnemers aan de
kinderoptocht. Tijdens het Boerenbal op donderdag
voor carnaval was het jaarlijks een eer om zo goed
mogelijk verkleed te gaan en niet herkend te worden. Maria was bij het Boerenbal altijd aanwezig, de
andere avonden was dat wat lastiger, want Harrie
was ook bij de Peelstrekels en ze konden niet allebei tegelijkertijd weg uit hun hotel.

Maria Goossens – Urlings (rechts) met
Nelly Strijbosch (zij bedacht de naam
De Peelstrekels) op het Boerenbal, ergens
in de jaren zestig van vorige eeuw

Als Limburgse was carnaval voor haar een vanzelfsprekendheid en zij vierde carnaval echt als
vreugdevolle uitbarsting voor de verplichte vastentijd. Voor haar was het askruisje ook echt een streep
onder carnaval en een start van de 40 dagen naar
Pasen.
Achter de schermen is Maria tot 1981 (toen Harrie
overleed) altijd intensief betrokken geweest bij De
Peelstrekels en ze heeft een aantal van haar herinneringen ook met ons gedeeld t.b.v. van ons
archief.

I.M.
THEO VAN BAARS
Theo van Baars was in 1973
aanvoerder van De Peelstrekels
als Prins Theo I.
Wellicht wat minder bekend, maar als
Prins Theo d’n Uurste zwaaide hij de
scepter in 1973 over het Peelstrekelrijk.
Als telg van de van Baars familie (Café
van Baars op de hoek Stationsstraat/
Spoorlaan) was hij met de carnavalsviering niet onbekend. Nadien heeft hij
zich ingezet voor onder andere het
St. Jorisgilde en het Gildekoor.
Ook het toneelspelen was hem niet
vreemd, want vanaf het jaar 2000,
maakte hij deel uit van Bejato en stond
geregeld op de planken.
Theo bedankt!

Op 4 november 2014 overleed Lex Döpping. Lex werd in
2009 lid van de Raad van Elf en had sinds 2011 de functie
van adjudant. Hij wilde bij de prinsonthulling aanwezig zijn
op 23 november 2014... in pak. Hij wilde dan zijn veer officieel overhandigen aan onze nieuwe adjudant Ronny. Het
heeft niet zo mogen zijn!
Vlak na zijn motorongeluk in april was Lex optimistisch.
Strijdvaardig was hij ook. Hij was al druk in de weer met
gewichten om zijn armen op kracht te brengen. Ondanks
alle tegenslagen die hij kreeg bleef hij knokken en was hij
ervan overtuigd dat hij op een of andere manier weer aan
zou kunnen sluiten bij de Peelstrekels. Het heeft niet zo
mogen zijn!
Wij verliezen een adjudant die oog had voor detail.
Wij verliezen een adjudant die attent was.
Wij verliezen een adjudant die zijn taak soms zelfs iets te
serieus nam en het zichzelf daardoor niet altijd gemakkelijk maakte.
Wij verliezen een Peelstrekel.
Maar we verliezen bovenal een goed mens.
Met het heengaan van Lex laten De Peelstrekels een veer!
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CARNAVALSKLEUREN
Men kan zich de vraag stellen welke
kleuren, en waarom, het meest gangbaar
zijn in het bonte schouwspel van het
kleurrijke carnavalsfeest. Om het een en
ander hierover te weet te komen hebben
we ons oor te luisteren gelegd bij carnavaloog Theo Fransen uit Venlo.

Om de betekenis van kleur te doorgronden
moeten we een aantal eeuwen terug toen
de nar bij de inboedel van een kasteel
hoorde. Het gekkengezelschap van Kleve
(1381 - Duitsland) droeg de kleuren
geel/rood, terwijl in Frankrijk de narren bij
voorkeur groen/rood droegen. Al voor
1450 droeg een gezelschap uit het Franse
Dyon de kleuren rood, geel en groen.
Kleuren hadden vroeger veel meer betekenis en waren erg belangrijk als communicatiemiddel. De meeste mensen konden in
die tijd niet lezen en schrijven. Dus ging
men andere symbolen dan letters
gebruiken, waaronder kleuren. De kleurensymboliek van de nar was voor de meeste
mensen meteen duidelijk.
Tegenwoordig vinden we een nar grappig
en leuk. Vroeger, in de middeleeuwen, was
dat anders; de nar was in zo ongeveer de
verpersoonlijking van duivel. Maar, hoe
kwam de nar nu aan die kleurencombinatie? Welke symbolische waarde heeft
een kleur? Geel staat voor opgewektheid,
uitgelatenheid, erotiek, maar ook nijd, terwijl groen als positieve kant de
jeugdigheid, de vrijmoedigheid, de levensvreugde, de levendigheid, de groei en
de bloei vertegenwoordigt, maar aan de
andere kant ook staat voor dwaasheid en
onervarenheid (denk maar aan de uitdrukking een groentje voor iemand met
weinig ervaring). Rood is de kleur voor
christelijke deugdzaamheid, vurige liefde,
ridderlijkheid, maar ook de kleur van de
duivel, het vuur, de dood, strijd en oorlog.
Wie nog dieper de geschiedenis induikt
komt in India terecht. Ook daar hebben de
kleuren geel, rood en groen een bijzondere
betekenis. In hun zogenaamde torans - de
decoratieve stukjes die aan de voordeur
moeten hangen om de inwoners geluk te
brengen - komen rood, geel en groen
telkens terug. Bij de Hindoes staat rood
voor trouw aan God of de medemens.
Geel betekent wijsheid. Groen heeft te

NIEUW BESTUURSLID
PEELSTREKELS
Christ Manders is in 2014 toegetreden tot
het bestuur van carnavalsstichting De
Peelstrekels. Christ is geen onbekende
voor de Peelstrekels; hij zat al eens eerder
in het bestuur en was even voorzitter ad
interim. Het nieuwe bestuurslid bezet de
post Algemene Zaken en Materialen. Het
bestuur van de Peelstrekels bestaat nu uit
zeven personen. De overige bestuursleden
zijn: Martien Thijssen (voorzitter), Karin
Tinga (secretaris), Hans van Bommel (penningmeester), Petro Leijsten (Jeugdzaken),
Frans van den Broek (Optocht).
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HULP IN DE HOFHOUDING

maken met de natuur, de vrolijkheid, en de
gezelligheid. Ook de rasta's (Bob Marley en
geloofsgenoten) hebben groen, rood en
geel als kleur.

Toch vind je bij sommige carnavalsverenigingen ook de kleur blauw. Waarom ?
Volgens Theo Fransen is blauw ook een
erg verantwoorde carnavalskleur. Afgezien
van het feit dat sommige verenigingen de
blauwe kleur hanteren, omdat dat in het
stadswapen verwerkt zit, heeft blauw net
als de andere carnavalskleuren een betekenis die zowel een positieve als een
negatieve kant heeft. Enerzijds staat blauw
voor Maria en de hemel en, anderzijds,
voor krankzinnigheid…

Bovenstaande foto laat zien de lol en plezier die wij tijdens Carnaval beleefd hebben als
adjudanten/adjudantessen. Zomaar een foto van de vele onvergetelijke momenten. Een
aaneenschakelijking van hoogtepunten.
Ivo en Dianne wilden graag hun beleving delen, Carnaval is immers een feest van samen
vieren. Toen wij gevraagd werden, hadden wij geen benul wat er allemaal op ons pad
zou komen. Vanaf november kwamen we in een geweldige achtbaan terecht, waar we
nu nog volop van nagenieten. De gezellige recepties, het beleven van de QUATSJA!avonden vanuit de prinsenloge, de bezoeken aan Walsbergs Bont, scholen, Rijtven en
bejaardenhuis. Maar ook het prinsentreffen in Roermond en het foto's maken in Lieshout
waren geweldige ervaringen. Wij konden er geen genoeg van krijgen en hebben
ontzettend genoten van alle mensen die samen met ons dit feest gevierd hebben. Een
groot dankjewel aan de fijne mensen van De Peelstrekels; wij hebben ons welkom
gevoeld en samen met alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes een fantastische carnaval
beleefd.
Alaaf!
Henri, Ton, Jolanda en Els

DE LUCHT IN

In oktober 2014 werd er door de winnaars van de 1ste prijs van de loterij
gebruik gemaakt van de ballonvaart.
Klaas Nooyen en Marieke van de Weijer
konden als prijswinnaars een geweldige
ervaring opdoen. Het weer was perfect:
heldere hemel en nagenoeg geen wind.
Er werd opgestegen in de
St. Jozefparochie, het Heikneuterrijk, en na

een vlucht van enkele tientallen kilometers, met een zuidwestenwind, werd er
zonder problemen geland. De reacties na
afloop waren overweldigend. Nadat alle
spullen weer ingepakt waren, konden de
deelnemers tevreden naar huis terugkeren.
Wilt u ook eens een dergelijke ervaring
opdoen? Koop dan loten die door de
Peelstrekels verkocht worden bij het

aanbieden van deze krant. De hoofdprijs in
deze loterij is ook dit jaar een ballonvaart.
Klaas en Marieke hebben er in ieder geval
geen spijt van gehad!

Koop nu uw loten
bij de Peelstrekels!
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Vèrkens Koeie

carnaval!

Verèkkes goeie carnaval!

VOOR AL UW HOUT EN BOUWMATERIALEN

Professioneel, deskundig en uitgebreid
VELDSTRAAT 37 | 5751 AA DEURNE | T: 0493 312370
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HUMORISTISCHE
ROMAN
DEURNE – De Deurnese humorist
Marcel Proest presenteert zijn eerste
roman, Lachen tot het pijn doet, komend
weekend in café De Dampende Bolknak.
Volgens ingewijden is het een regelrecht
meesterwerk en kom je niet bij van het
dubbelliggen.

DIEPE ZINNIGHEDEN
Een mijnenveld is de ideale rustplaats
voor meervoudige persoonlijkheden
Relativitijd
Tussen de dag ervoor en die daarna is het gebeurd
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AFSCHEID RUUD EN
RIAN WOUTERS
Na tien prinsen hebben wij, Rian en ik, besloten te stoppen met de Peelstrekels. In
2005 ben ik begonnen als lid van de Raad van 11. Dit was het laatste jaar dat de
Peelstrekels nog carnaval vierden in de Vierspan.
De jaren daarna was het flink hard werken
in de tent, De Strikkeldome, maar dat
waren voor ons de mooiste carnavalsjaren!
’t Was dan ook één groot feest! Rian is verschillende jaren leidster geweest bij de
dansmarietjes en ikzelf heb me vooral
ingezet binnen de materialen- en optochtcommissie. De laatste jaren hebben we
menig uurtje doorgebracht bij het CCD,
WorstZicht, zoals het in carnavalstijd
genoemd wordt.

Daar sta je dan, op dinsdagavond/nacht bij het verbranden van de Peelstrekel. Mijn
gedachten passeren de revue. Mooie jaren gehad waarin veel is gebeurd, jaren
waarin vreugde en verdriet soms heel erg dicht bij elkaar lagen. Nu is het klaar. Mijn
opvolger is er en ik kan mijn taken met een gerust hart overdragen. Symbolisch
draag ik mijn veren op dit moment over aan onze nieuwe Vorst Fabian.
Nooit gedacht dat ik nog eens Vorst bij de
Peelstrekels zou worden; ik dacht dat ik
het carnaval vieren wel had gezien. Totdat
het jaar kwam waarin Twan van Doorne
me vroeg of ik Vorst bij de Peelstrekels
wilde worden. Goed over nagedacht, met
oud-vorsten Jeroen en Hans gepraat en ja
gezegd. Uiteraard met de volle steun van
het thuisfront anders is dit niet te doen.
Dat eerste jaar met Prins Hein d’n Twidde
was wel heel bijzonder. En ik ben blij te
mogen zeggen dat Hein, Gerda en Inge
echte vrienden zijn geworden én
gebleven. Daarna nog een batterij aan
prinsen, ieder met hun eigenaardigheden
en ideeën waardoor carnaval ieder jaar
anders was: Hein, Appie, Marc, Jos, Perry,
Twan, Stefan en Ivo. Mannen (en hun partners), ontzettend bedankt voor de mooie
tijd die wij met jullie hebben mogen
beleven. En ook bedankt voor alle warmte
en steun die we zelf hebben mogen ontvangen tijdens de ziekte van Maike. Dat
bewees maar eens des te meer dat de
Peelstrekels een club van warme mensen

Ruud en Rian

is met het hart op de juiste plaats. Een club
die overal vol voor gaat om carnaval voor
alle mensen in Deurne een mooi feestje te
laten zijn.
Het komende jaar gaat weer een jaar worden met nieuwe uitdagingen. De organisatie Peelstrekels 2.0, een nieuwe Vorst
(Fabian), een nieuwe Adjudant (Ronny)
vanwege het verschrikkelijke ongeval in
april en het overlijden op 4 november van
Lex. Heel veel succes allemaal. Op de
achtergrond blijf ik nog aanwezig om,
waar gewenst en nodig, te ondersteunen
en met raad en daad bij te staan. Alleen
niet meer in pak, die tijd is nu geweest.
Wij willen iedereen, binnen de club en alle
mensen die we door de carnaval hebben
leren kennen, heel erg bedanken voor de
mooie tijd die we gehad hebben. We
komen elkaar ongetwijfeld nog wel ergens
tegen.
Wilco en Maike van Moorsel

PETRO KO

Dit stond boven de mail die Martien Thijssen verzonden had naar de leden van de CS
de Peelstrekels. Nou KO was ik niet, maar wel volledig overrompeld op 25 april
afgelopen jaar…
Wat eraan vooraf ging: mijn direct leidinggevende vroeg mij op deze vrijdagochtend samen nog eens te gaan
kijken bij Favory (Habek) naar een
machine. Ook zouden we in de Heiakker
nog bij iemand iets op moeten halen voor

Dankzij de Peelstrekels hebben we veel
mensen leren kennen en veel gezellige
momenten mee mogen maken. We
hebben er zelfs een erg leuke vriendengroep aan overgehouden!
Omdat carnaval in Deurze voor ons nog
steeds ’t schonste fist is zullen jullie ons
nog geregeld tegen gaan komen. Alleen
nu niet met een steek op, maar in ’n mooi
blauw tenue bij Blauw (vur) Schut.

een project waar wij op dat moment mee
bezig waren bij Bakx Foods BV in
Veldhoven. We zouden rond 10.00 uur
vertrekken en ik ging niets vermoedend
mee op weg naar Deurne. Het werd ietsjes
later en onderweg wilde ook nog een

Prins Martijn I strooit, evenals zijn voorgangers, met snoep.
Dankzij Senza Pari, De Automatiek en De Brouwer kan de
prins dit met gulle hand doen!
De Peelstrekels en prins Martijn I
willen deze drie bedrijven hiervoor hartelijk bedanken!

vrachtwagen niet naar links. We moesten
immers op tijd zijn voor onze afspraak.
Nadat we de snelweg af waren moest ook
zo nodig een toiletbezoek plaatsvinden;
“Kan dat niet even bij jou thuis? Je heb
toch wel een sleutel bij? “
Ja, geen enkel probleem. Snel even naar
huis en vlug achterom om geen tijd te verliezen. Ik maak de poort open en wat zie
ik: de hele tuin versierd en vol met bekenden. Het kwartje viel en draaide me om
naar Anne-Marie. mijn leidinggevende.
Plezier dat ze had dat ik er zo ingelopen
was. Enne… Sorry dat ik je arm open
kraste.
Wie stonden er in de tuin? Het college van
B&W, het bestuur van de Peelstrekels en
Scouting Deurne en familieleden. Oh ja,
het was vandaag de dag van de lintjes.
Helemaal niet meer aan gedacht, ondanks
dat ik er in de loop van de week nog over
gesproken had. Kom maar eens hier staan
zei de burgemeester. Nee, zei ik eerst een
ander shirt o.i.d. aantrekken. Nee, nu even
niet. De burgermeester pakte zijn speech
en begon te vertellen waarom Zijne
Majesteit de Koning het had behaagd om
mij te onderscheiden als Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Een heel verhaal.
Na de speech mocht ik dan toch een
ander shirt aan trekken en werden me de
versierselen opgespeld. Ik werd gefeliciteerd en vele malen hoorde ik: dik verdiend. We hebben samen een toast uitgebracht en ik kwam langzaam weer met

beide voeten op de grond te staan. Hoe
hebben ze dit voor elkaar gekregen zonder
dat ik hiervan op de hoogte was?
Versiering gehaald en verstopt, Sjoerd
gewoon met mij boterhammen laten
smeren voor mee te nemen naar het werk,
vrij vagen op school en werk, mensen
uitnodigen, een smoes verzinnen om mij
mee te krijgen (altijd moeilijk), snel boodschappen doen voor deze dag, etc. Nadat
ik weer helemaal hersteld was van de
overrompeling heb ik maar besloten om
alles wat er deze dag zou gebeuren over
me heen te laten komen. De telefoon
stond bijna niet stil door het bellen en
sms-en. De hele dag was het een komen
en gaan van mensen. Ook mijn vader werd
gehaald en deze was apetrots. Hij heeft
het aan iedereen verteld die het maar
horen wilde en herhaalt dit ook nu nog
vaak. Er kwamen die dag en ook nog de
week er na veel felicitaties binnen zoals
kaarten en berichten op internet.
Al met al een dag om nooit meer te vergeten. Ik wil dan ook iedereen bedanken
die dit mogelijk hebben gemaakt en met
name Anja, mijn vrouw, en mijn zonen
Robin en Sjoerd.
Vrijwilligerswerk doe je voor je plezier en
om andere en plezier te geven. Ieder heeft
zijn of haar hobby.
Nogmaals bedankt!
Petro Leijsten
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TIS MAR HOE
GE UT BEKIEKT…
Op de een of andere manier lopen de
carnavals van de afgelopen jaren geheel
anders als wat ik me er van te voren van
had voorgesteld. In ieder geval had ik
nooit gedacht dat hoofdsponsor zijn van
de Peelstrekels zo veel plezier met zich
mee zou brengen. Op de vraag waarom
ik hoofdsponsor ben geworden komen al
snel de antwoorden van sociale
betrokkenheid, reclame, steun aan een
goei club hard werkende mensen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken,
beter ergens één keer goed in plaats van
overal een beetje meedoen en meer van
die goed bedoelde argumenten om er
zelf toch ook graag bij te zijn…
Of toch op de Boerencamping aan de Vlier?!

CARNAVAL AAN DE
PRINSENGRACHT…
Nietsvermoedend zitten we op zondagmiddag 10 november 2013 in de
schouwburg, als de buurvrouw een app
stuurt met: ‘Dat wordt een schon fistje
dit joar!’ Ivo en Dianne van een paar
deuren verderop zijn prins en prinses
geworden!

enigszins kan, helpt mee. Ondertussen
nemen de geruchten steeds verder toe, het
Boerenbruidspaar zou ook in de buurt
wonen… Bij ‘Rondom de Prins’ besluit
nagenoeg iedereen uit de buurt, de volgende dag ook mee te gaan naar de
onthulling van het Boerenbruidspaar…

Wat onze buurvrouw dan al wel weet,
maar wij nog niet, is dat zij zelf ook
boerenbruidspaar 2014 worden. (Wij weten
al wel dat we in de onechte familie zitten,
alleen nog niet van wie….)
Na de voorstelling dus zo snel als mogelijk
naar het CCD, al gauw lopen onze
kinderen voorop in de polonaise…

Bij de onthulling van Hendrik en Hanna
worden de vermoedens bevestigd. Onze
kinderen vinden het geweldig, zij wilden
altijd al zusjes zijn van de buurkinderen.
De komende weken kunnen ze er elk
weekend samen op uit. Opnieuw wordt er
versierd. We hebben een geweldig vrijgezellenfeest, gaan met zijn allen naar het
‘Quatsja!’ en naar de receptie van de Prins
en Prinses. De kinderen vegen ons daar
letterlijk naar buiten…

Dan begint de voorpret, maar ook een
beetje de bezorgdheid. Want het aantal
echte carnavalsvierders in de buurt, is
naast het prinsenpaar, ongeveer op één
hand te tellen. Die zorgen blijken snel
ongegrond. Ideeën genoeg om de straat te
versieren, wordt het een Prinsengracht, of
toch een camping? Iedereen die ook maar

Boerenbruiloft 2014
’een hele belevenis
voor buurt!’

Wat ik zelf echter helemaal nooit had kunnen bedenken is dat de Peelstrekels heel
blij zijn met Companion, althans dat begin
ik steeds meer te denken. Werkelijk alles
trekken ze uit de kast om ons te plezieren.
Allemaal doorgestoken kaart, alles wat er is
gebeurd. Het is geen toeval meer te noemen dat wij, Jeanne en ik, bij “Vrienden”
Ivo en Dianne aan de mosselen zitten en

Hoofdsponsor
beleeft veel plezier
met De Peelstrekels

het niks vermoedend over de nieuwe Prins
hebben. “WIJ ALLEBEI NIET” riepen we
nog, Jan en Door Bekkers waren getuigen.
Komt de week erop Ivo als Prins
tevoorschijn!
Geweldig natuurlijk, maar dan krijgt sponsor zijn van de Carnaval wel een hele
andere dimensie. Dan is het net of ze het
ook een beetje voor ons hebben gedaan,
zowel de Peelstrekels als Ivo en Dianne !
Carnaval is natuurlijk ook weer geen carnaval als het Boerengebeuren er niet in
verwerkt zit. Dus krijg ik anoniem de tip
om ook de onthulling van het Boeren
Bruidspaar te bezoeken. Maar dan denkt je
er toch niet aan dat een van mijn eerste
(en beste) medewerksters als de toekomstige bruid onthuld wordt. Dat bedenk je
toch niet!
Hartstikke mooi natuurlijk om het allemaal
van zo dicht bij mee te mogen maken. Dus
op de klompen de optocht in, wij net zo
trots als het bruidspaar zelf. Komt Sjan
Grun ( de boerenbruid) net mijn kantoor
binnenlopen, of ik mijn stukske voor de
krant al klaar heb . Moet morgen binnen
zijn. !!!????? Dat kan toch allemaal geen
toeval meer zijn.
Hoofdsponsor zijn van de Peelstrekels is
ongeveer het fijnste wat een mens kan
overkomen. Ze doen werkelijk alles om het
ons naar de zin te maken. Tenminste …“t
Is maar hoe ge ut bekiekt!
Piet Aarts - Companion
Customer Care

Dan breekt de carnaval aan. Na Kommer
en Kwijl, Sleutelafhalen en de Optocht,
sluiten we op dinsdag af met de
Boerebrulluft. Opnieuw is het geweldig
mooi weer, we gaan met z’n allen te voet
naar het dorp. Het zorgt voor een bijzondere sfeer dat het Boerenbruidspaar
getrouwd wordt door een Prins en Prinses
die in dezelfde straat wonen.
Veel te snel is de brulluft ten einde en
wordt op de Markt de Strekelpop verbrand.
Het was inderdaad een ‘schon fistje’!
Ook namens de rest van de Buurt,
Nôlleke (Arno) en Marie (Mariëlle),
Esmée en Milou Maas

DANCING WITH THE STARS – EDITIE 8 / 2014
Zaterdag 14 februari 2014, Valentijnsdag.
Een mooie dag voor een mooi festijn.
Dancing with the Stars, georganiseerd
door Trendz en de Peelstrekels. Dit is de
laatste keer in deze opzet, dus alles
wordt uit de kast getrokken om het een
mooi feestje te laten worden. Op de
avond zelf barstte de zaal bijna uit zijn
voegen.
De dansparen van deze editie:
Anne-Mijke Verhagen en Henrie, Harald
Manders en Enya, Marcel van Zwam en
Veerle, Ronald Joosten en Aron, Ine Matla
en Jan, Els Aarts en Kim, met special
guests de prinsenkinderen Fabiënne en
Valerie, Marinus Biemans en Berry, Astrid
Michels en Frans.
Alle dansparen zijn heel enthousiast; al
vanaf de eerste trainingszaterdag op 4 januari tot en met het einde is iedereen
bloedfanatiek. Ook de groepsdans wordt
door iedereen omarmd. Het stukje uit

Sister Act is hilarisch! Mannen in een nonnenhabijt, er werd goed op ingespeeld
(Jan in een korte habijt, Ronald met een
dikke sigaar in de mond).
De sfeer onderling is bijzonder goed.
Iedereen gunt elkaar het beste, maar ze
willen ook allemaal winnen. Er kan er
echter maar één (paar) de beste zijn, en
dat waren dit jaar Anne-Mijke en Henrie.
Een prachtige samba gedanst! Zij scharen
zich in het illustere rijtje winnaars van dit
evenement. Na de bekendmaking van het
winnende danspaar was het nog lang
onrustig in de Spoorlaan, locatie Trendz,
tijdens de traditionele afterparty.
Alle dansers, make-updames, helpende
handen, maar bovenal Ronald en Miranda
van Trendz en hun medewerkers, allemaal
bedankt voor deze mooie avond én alle
voorgaande edities van dit swingende
evenement.
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BESTE ROZEN MONDÈG GEVOLG

ALAAF! Dat is het eerste dat in me opkomt nadat ik gevraagd ben om een stukje te
schrijven over Rozen Mondèg 2014. Wat was ik verbaasd, en blij verrast, toen ik werd
gevraagd prins te zijn van deze dag. Wat een eer!
En wat was het leuk! Allereerst al die verbaasde gezichten toen ik uit de vrachtwagen stapte. Ik had iedereen goed tuk met
mijn ik-moet-werken-verhaal. Op de Markt
werd ik verwelkomt door Prins Ivo en
Rozen Mondèg kon beginnen. De opkomst
was weer groots en de sfeer zat er heel de
dag goed in. Ik heb echt genoten van ieder
moment.
Zowel op de bar, achter de bar... en ja, op
het laatst ook onder de bar :). Ja, ook
Prins Petje ging uiteindelijk naar bedje…
Ik wil iedereen bedanken die deze mooie
dag mee heeft gevierd! In het bijzonder

natuurlijk de organisatie en de deelnemende cafés. Maar ook de rozenmeisjes
die er prachtig uitzagen en heel goed hun
best hebben gedaan. En de vrouw van de
oliesjeik van Deurne :) voor het kopen van
de laatste, bijzondere, Rozen MondègRoos. Evi en ik denken met heel veel plezier terug aan deze dag. Ik hoop jullie ook!
Op noar Rozen Mondèg 2015!!
Groet,
Prins Petje d'n uurste... Of kan ik beter
zeggen Prins Pils :)

6 Zaterdag 14 februari 2015 7

 












 

‘t is goe dé ge’r bent!
Mi Prins MARTIJN d’n URSTE
EN C.S. De Peelstrekels

m.m.v. DE HOSBENGELS EN DIVERSE TOONAANGEVENDE ARTISTEN
Gastoptreden
De lekke BAnd
En zonder…
De Kets
De Drie G’s
Anieta
De Slappe Lag
Plein Vijf. Markt 5 Deurne. Aanvang 21.00 uur. Entree: GRATIS & VUR
R NIKS
IKS
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Opgericht tijdens Carnaval 1982

DE ZULTKOPPEN 33 JAAR
Twee mannen, Jan en Piet Hoeben, waren thuis met vorstverlet. Uit verveling hadden ze een krintemik gebakken, maar dat was mislukt. Bakker Piet Verhuizen geeft
de mannen goede raad en later aan de bar wordt er hartelijk gelachen om de poging
van Jan en Piet. Naarmate het bier rijkelijk vloeit worden er steeds snodere plannen
gesmeed, die uiteindelijk resulteren in een weddenschap om een twee meter lange
krintenmik. Deze krintenmik wordt gebakken in de bakkerij van Piet van de Mortel.
Het is carnaval 1982, Prins Huub I (van Kessel) heerst over het Peelstrekelrijk.

Hôsbengels en KrèK Goe. Ook in het begin
was dat vooral op dinsdagmiddag en later
ook de zaterdagavond het Vrije Tijds
Orkest oftewel het VTO. De laatste jaren is
het muzikale gedeelte aangevuld met
Bloast um op.
In 2015 wordt het 33-jarig bestaan gevierd.
In deze 33-jaar is er veel gebeurd. Er zijn

leden overleden, toegetreden en verlaten.
Zij allen maken, ieder met hun eigen
kwaliteit en waarde, nog steeds deel uit
van de rijke Zultkoppenhistorie. Ook de 21
Bielzen, waarvan er helaas 5 zijn
overleden, behoren daartoe. De huidige 12
leden kijken er naar uit om dit 33-jarig
jubileum samen, maar ook met u te vieren.

PEELSTREKELALA
De 5e editie van het Peelstrekelala bewees dat er in het Peelstrekelrijk voldoende
draagvlak is voor een dergelijke activiteit. De presentatie van de acht deelnemende
groepen en individuen oversteeg wederom het niveau van voorgaande editie; de wil
om te winnen leefde bij iedere deelnemer en was gelukkig ondergeschikt aan de
kwaliteit van de avond.
Onze Prins en Prinses, in hun jury-taak
bijgestaan door Ellen Arts en Jerom
Coppus, onderschreven dit gelukkig in hun
commentaar bij monde van Twan d’n
Twidde: de avond was meer dan geslaagd,
met uiteindelijk het publiek als grootste
winnaar. Hollandse Nieuwe en Frits
Janssen gingen uiteindelijk naar huis met
de eerste prijzen.
Toen Piet van de Mortel met de mik
arriveerde droegen Piet Verhuizen, Jos
Heessels en Jan en Piet Hoeben deze op
een schraag bij Stationzicht binnen. Naar
aanleiding hiervan richtten de mannen
met Jozef en Gon Hendriks van
Stationzicht De Zultkoppen op.
De krintenmik werd al snel uitgebreid met
zult. Het gezelschap heette toch niet voor
niets de Zultkoppen? Slager Charles van
Goch zorgde en zorgt hiervoor, evenals de
hanenbillen die de Zultkoppenmaaltijd op
carnavalsdinsdag completeren. In de
eerste 11 jaar geldt 1987 als een
gedenkwaardig jaar: Zultkop Jan Hoeben
zwaaide de scepter over het Peelstrekelrijk
en ook 1991 was memorabel: nu was Theo
Koppens prins, weliswaar van het
Heikneuterrijk, maar de vreugde was er
beslist niet minder om. In 1993 werd het
11-jarig jubileum gevierd en werd op carnavalszaterdag een receptie gehouden. Als
gevolg daarvan werd de onderscheiding
D’n Biels geboren en in 1994 voor de
eerste keer uitgereikt.
De niet meer weg te denken gedichten
voor in de bakkerij en in de tapperij zijn
vanaf 1987 gemaakt en voorgedragen door
Mien Toonders-van Goch. Zoals bekend

heeft Mien in 2014 het stokje daarvoor
overgedragen aan Ger Guffens.
Naar een idee van Martien van den Broek
(D'n Biels van 1995) en een ontwerp van
diens zoon Cees, werd door de dames van
De Zultkoppen een vaandel gemaakt. De
onthulling vond in 1997 op carnavalszaterdag plaats door D’n Biels 1997, Jan Liebreks
uit Liessel.
Tijdens de viering van het 22-jarig bestaan
werden De Zultkoppen door de PR|CIE verrast met enkele attributen waaronder 2
straatnaamborden n.l. ZULTKOPENLAAN
en ZULTKOPPENPLIJN. Dat deze borden
soms tot verwarring leiden behoeft geen
betoog. Het geheel werd gecompleteerd
toen de voorzitter van de PR|CIE, Leon van
Osch, bekend maakte dat aan De
Zultkoppen de onderscheiding D’n
Opsteker was toegekend. Deze onderscheiding hebben zij in de loop der jaren
op persoonlijke titel ook uitgereikt aan De
Zultkoppen Jozef Hendriks en Mien
Toonders-van Goch.

En dat ook het publiek geniet, is te merken
aan het aantal spontane aanmeldingen dat
zich direct na afloop, of zelf al tijdens het
programma, aanmeldt. Goed, dit enthousiasme neemt naar verwachting enigszins af
met het alcoholpromillage, maar het geeft
aan dat Peelstrekelala meer is dan een
avondje liedjes luisteren. Wij, de organisatie, zijn blij met zulke reacties; een groter compliment kunnen we ons niet
wensen. Het geeft ons de energie om er

ook in 2015 weer helemaal voor te gaan!
Peelstrekelala 2015 vindt wederom plaats
bij Plein 5, en wel op zaterdagavond 10
januari 2015. Om in te schrijven en mee te
doen ben je voor deze editie helaas te laat,
maar volgend jaar misschien? Ook jij kunt,
als groep of als individu, meedoen. Schrijf
je eigen tekst op de muziek van een
bestaande of eigen geschreven melodie en
presenteer dit zo enthousiast en origineel
mogelijk. Een deskundige jury kent punten
toe aan de teksten, de muzikaliteit en het
carnavaleske element. Uiteindelijk wint
natuurlijk degene met de meeste punten.
Veel meer noten hebben we niet op onze
zang, dus laat dit in ieder geval je niet
weerhouden mee te doen.
We zien je graag op 10 januari. PEELSTREKELALA 2015: DAAR ZIT MUZIEK IN!

Ook zijn De Zultkoppen in de afgelopen
33-jaar bij hun activiteiten muzikaal
begeleid door diverse muziekgezelschappen. In het begin waren dat o.a. De

SENIORENMIDDAG 2014

De voorverkoop van kaartjes voor de seniorenmiddag 2014 was veelbelovend: Voor
het eerst zonder stoelnummers met als gevolg een vlotte voorverkoop in De
Nieuwenhof. De resterende kaartjes waren te koop bij Beijers Groente & Fruit en
Boekhandel Hub Berkers.
Toen de deuren van het CCD om 12.30 uur
open gingen stonden al veel bezoekers vol
ongeduld voor de deur. Nadat de
gastvrouwen de ouderen naar hun plaatsen hadden begeleid, startte de middag
met het VTO, onder leiding van Theo
Lokin, en met Christ Manders als humorvolle presentator van het programma. Prins
Ivo en Prinses Dianne, de raad van elf en
dansmarietjes werden enthousiast
onthaald waarna de dansmarietjes hun
dans op het toneel brachten. Hun beloning
was een daverend applaus.
De optredens van Frits Janssen, X-press
,Trio Nix Gelogge, Hans Verbaarschot,
Hollandse Nieuwe, Ons Jonges, en Ton
Brekelmans waren geslaagd, aan de reacties van het publiek te horen na afloop.
In de pauze was er een loterij met prijzen
van Bakker Ron, Bakkerij van Ham, Bakkerij
Vedder

Boekhandel Berkers, Kapsalon Berkers,
Jumbo, Brofa, Slagerij Van Baars,
Koffiewinkel, Gebackerij Nico Jacobs en
Beijers Groente & Fruit die we alle nogmaals hartelijk willen bedanken voor hun
zeer gewaardeerde bijdrage.
In de toekomst gaan wij als commissie
werken om de middag een andere
invulling te geven om niet een kopie van
de Quatsja-avonden te hebben, graag
willen we de mening van senioren onze
doelgroep hebben, wij zullen in de
toekomst senioren persoonlijk benaderen
om hierover te brainstormen.
De Seniorenmiddag is dit jaar op zaterdag
24 januari in WorstZicht en u bent natuurlijk weer van harte welkom.
Nico Jacobs
Voorzitter QUATSJA! commissie
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EVEN VOORSTELLEN…
DE RAAD VAN ELF VAN DE STRIKKELKES
Prins, prinses en vorst zijn natuurlijk niets zonder de Raad van 11.
Op de foto’s ontbreekt Siem Nijssen.

JANNE FLATTON

BENTE FRANTZEN

JURIAN DÖPPING

ZIARA VAN DE BROEK

QUINTEN VAN DE BROEK

PRINS STIJN II

PRINSES DEWI

VORST DAAN

MARIJN VRIENS

YOURI VAN DOORN

LIEVE BROUWERS

WILLEM VAN WETTEN

NATHALIE WOUTERS

11 JAAR DANSMARIETJES
Carnaval 2014 was, zoals ieder jaar, weer één groot feest. Voor mij ook een carnaval
met een dubbel gevoel, omdat het de afsluiting was van 11 jaar begeleiding van de
dansmarietjes van de Peelstrekels. Als moeder van een dansmarietje, mocht ik al een
kijkje nemen in de keuken van de Peelstrekels. De zorg en verantwoordelijkheid voor
deze meisjes, van zowel de begeleidsters als de raads- en bestuursleden, was
hartverwarmend. Toen er een plekje vrij kwam heb ik me dan ook meteen
aangemeld als begeleidster. Niet wetende dat ik dit 11 jaar lang zou blijven doen!
11 Jaar lang:
- nieuwe dansmarietjes de basispasjes
leren, waarvan 9 jaar met Anne-Mijke als
trainster.
- spannende laatste weken: krijgen we de
nieuwe dans op tijd klaar voor de prinsonthulling.
- rond de herfstvakantie de pakjes weer op
maat zien te krijgen.
- spanning rond het eerste optreden, zeker
voor de nieuwe dansmarietjes.
- samen met de dansmarietjes naar het
moment toe leven waarop het nieuwe
prinsenpaar
onthuld zal worden.
- samen naar carnaval toe leven middels
diverse activiteiten in de aanloopperiode.
- samen lekker eten bij van de Putten, daar
kijken alle dansmarietjes naar uit.

- genieten van de optocht: de dansmarietjes vanaf de wagen, ik vanaf de kant.
- samenwerken met verschillende medebegeleidsters: Myra, Veronique, Nelly,
Julia en in het bijzonder Rian, waarbij
een half woord vaak genoeg was om te
weten wat de ander bedoelde.
- vele gezellige uurtjes samen met bestuur,
raad van elf en hun dames.
- geweldige ondersteuning van mijn man
en kinderen die mij de kans gaven dit te
mogen doen en die er voor zorgden dat
thuis alles gewoon door ging.

Maar vooral: 11 jaar lang er mogen zijn
voor ‘mijn meiden’, ze te mogen begeleiden en ze (letterlijk en figuurlijk) te zien
groeien in al die jaren. Zo mooi om mee te
maken.

Ik hoop dat mijn opvolgster Fanneke er net
zo veel plezier aan zal beleven. Ikzelf ga nu
vanaf de zijlijn verder feesten. Iedereen
bedankt voor de fijne herinneringen.

Ik wens iedereen een gezellige carnaval
2015 toe en wellicht tot ziens!
Jacqueline Smeulders
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8 JAAR DANCING WITH THE STARS
Na acht jaar komt er een (voorlopig) einde aan Dancing With The Stars,
georganiseerd door Trendz en de Peelstrekels. Het begon allemaal in de tent. Om
een mooi programma te kunnen presenteren in het Strekeldome werd op de zondag
voor carnaval de danshappening Dancing With The Stars gepresenteerd.
Johan Keizers had bij de brandweer ook
een DWTS georganiseerd en het leek de
Peelstrekels een goed idee dit ook te doen.
Het succes was enorm. Twee jaar op rij
was de tent afgeladen vol met een enthousiast publiek.

De eerste edities werden gewonnen door
respectievelijk Rinus Pecht en Anny
Berkers. Daarna verhuisden de Peelstrekels
naar Cultuurcentrum Martien van Doorne.
Timo Maas was daar de eerste winnaar.
Lucy Martijn, Helmie de louw en Frank

Teeuwen wonnen de volgende edities.
Er volgde weer een verhuizing: naar
Trendz voor de twee laatste edities met
Marc Jagers en Anne-Mijke Verhagen als
winnaar. Het animo van deelnemers en
publiek bleef onverminderd groot.
Maar Trendz hield op met bestaan en
daarom kwam er een einde aan een
mooie traditie. Acht edities, 64 fanatieke
deelnemers en vele, vele uren dansplezier.

De Peelstrekels zijn Ronald en Miranda
Denkers grote dank verschuldigd voor de
mooie jaren. Miranda kreeg een paar jaar
geleden dan ook helemaal terecht de
onderscheiding Peelstrekel van het jaar.
Roos Knijnenburg (foto) en Piet van Loon
(video) legden het evenement vast.
Dancing With The Stars was een heel mooi
hoofdstuk in de geschiedenis van de
Peelstrekels.
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Prinses D

Carnaval 2014 was voor ons een feest om nooit te vergeten!
Bedankt voor alle leuke, lieve en spontane reacties!
Ivo, Dianne, Fabiënne en Valerie
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