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AANGENAAM...PRINS SJORS I
Een woensdag medio mei 2017, op weg naar huis na een lange dag in het
ziekenhuis. Telefoon… voorzitter van de Peelstrekels. Ik denk die moet nog
wat van me zo kort na de Royal Music Night, maar nee, direct komt de vraag
of ik Prins wil worden dit jaar. Kan nog net een tegenligger ontwijken en
stamel dat ik dat echt even thuis moet overleggen. Rob had dan wel de boks
aan als Prins, maar bij ons is dat echt Elke… En na in lachen uitgebarsten te
zijn en menig keer geroepen te hebben ‘waar beginnen we toch aan?’ was
het uiteindelijke antwoord ‘ja dat willen we wel!’. Wat een eer! Heel trots
dus om de 60e Prins der Peelstrekels te mogen zijn. Maar mocht u nu denken ‘ja, maar ik ken heul die mens nie’…. stel ik ons graag even aan u voor.
Mijn naam is Sjors Coppus, 38 jaar geleden in het ziekenhuis van Deurne geboren als
eerste kind van Jean Coppus en Leonie van Hoek. Na een hele korte periode op de
Gender, waar mijn vrouw ook haar eerste pasjes gezet heeft, heb ik mijn hele jeugd
doorgebracht op de Wever, onder de rook van residentie de Vierspan. Later kwamen
daar Jerom, Lonneke en Léonieke bij.
Elke, 37 jaar, is de dochter van Sjaak Verhees en Hanneke van Bakel en opgegroeid
in de Gender. We hebben elkaar met carnaval leren kennen, zijn op Aswoensdag in
ondertrouw gegaan en inmiddels bijna 10 jaar getrouwd.

wat muziek gemaakt te hebben ben ik sinds een paar jaar enorm gelukkig als drummer
bij de band PD the Next. Daarnaast ben ik betrokken bij de programmering van de
KHD, en vanuit de Oranjevereniging regel ik de artiesten, muziek en dansers voor de
Royal Music Night.
Ook Elke zit niet stil, zij is werkzaam als communicatieadviseur bij het Elkerliek ziekenhuis en is de manager van huize Coppus. Daarnaast is zij actief binnen DOE! als
burgercommissielid samenleving en de PR-commissie en Vriendenkring van de KHD.
Ook speelt ze (trim)hockey bij MHC.
Tsja en dan die Hôsbengels. In chronologische volgorde: opa en oma van Hoek, ome
Hans, achterneef Jo, broer Jerom op trompet, ons pap Erehôsbengel, ik op de trom,
en neef Peter op bas en muzikaal leider. Jaar in jaar uit 5 dagen volle bak muziek
maken met carnaval, sommigen vinden het
kapotmakerij, maar ik krijg het kiepenvel van die boerenbloaskapel!
Dju toch wa hebben we d’r veul
zin in!

Even
voorstellen
Familie Coppus

Onze kinderen Yfke en Fiene zijn 5 jaar oud, een tweeling die midden in het leven staat. Ze gaan ontzettend graag naar de Tijl Uilenspiegel school,
doen hun best op zwemles en willen niets liever dan professioneel dansmarietje worden. Dat komt dus goed uit.
Na het Willibrord Gymnasium heb ik zes jaar in Maastricht
gewoond en daar Geneeskunde gestudeerd, waarna ik mijn
opleiding tot gynaecoloog in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en het Maastricht Universitair Medisch Centrum heb gevolgd. Daarnaast ben ik aan
de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd, en
heb daarvoor enkele jaren in het Academisch
Medisch Centrum Amsterdam aan mijn onderzoek gewerkt. Momenteel werk ik 5 jaar
in het Radboudumc in Nijmegen, waar
mijn aandacht ligt bij complexe kijkoperaties, onderwijs en onderzoek.
Vanuit deze rol ben ik landelijk in
een aantal besturen en commissies
actief.
Naast al dit harde werken houd ik
intens van muziek. Met de Vierspan
en Den Deel in onze achtertuin en
een muzikale familie om me heen,
kon het niet anders dan als jong kind
bij de Koninklijke Harmonie Deurne
te beginnen met muziekles. Tot grote
vreugde van Deurne-Centrum werd
het slagwerk. Na bij van alles en nog

Alaaf!
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Witte jas aan de kant,
scepter ter hand,
van pop, hoempapa
tot klassiek, wij gaan
voorop met muziek!
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SJORS I VAN DE PEELSTREKELS
PEELSTREKELRIJK - Zaterdagavond, de 11de van
de 11de, is Sjors Coppus (38) onthuld in Plein Vijf
als 60ste prins der Peelstrekels. Nadat de prins
van vorig jaar, Rob I (van
Rijssel) was opgenomen in de prinsengarde werd na het
bekendmaken van
de hoofdsponsor de
spanning vakkundig opgevoerd. Van Rijssel werd
eerst nog ofﬁcieel als nieuwe
voorzitter – hij volgt Martien Thijssen op – geïnstalleerd, waarna hij gevolgd door een cameraman in de Stationsstraat op zoek ging naar nieuwe prins. Die
bleek zich te op te houden in een pashokje van
de kledingzaak van de nieuwe voorzitter. De
nieuwe prins met een groot masker op werd
meegetroond naar Plein Vijf. En daar werd
duidelijk dat niet de nieuwe prins achter het masker schuil ging maar diens
prinses Elke. Sjors zat doodleuk achter de drumkit van PD the Next die
deze avond muzikaal opluisterde…

Witte jas aan de kant,
scepter ter hand,
van pop, hoempapa
tot klassiek,
wij gaan voorop
met muziek!

Het prinsenpaar gaat komend carnaval
bij De Peelstrekels voor in de polonaise
onder het motto: Witte jas aan de kant,
scepter ter hand, van pop, hoempapa tot
klassiek, wij gaan voorop met
muziek!

Witte jas aan de kant,
scepter ter hand,
van pop, hoempapa
tot klassiek,
wij gaan voorop
met muziek!

Feestje!
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Voorwoord

Om een kleur van
te krijgen!
Vorig jaar verscheen De Peelstrekel voor het eerst geheel in kleur. Dankzij de
welwillende medewerking van het Weekblad voor Deurne (DAS Publishers) werd
het een fanatische krant. De complimenten van adverteerders en lezers hebben
ons goed gedaan!

We hebben er een kleur van gekregen…

Mi dees daag zetten wij de potten en
pannen aan de kant, want dan vieren
wij carnaval in het peelstrekelland

Ook dit jaar, onder leiding van prins Sjors I, kunnen wij u weer een mooie en kleurrijke krant aanbieden. Uiteraard kijken we terug op het afgelopen carnavalsjaar,
maar ook is er veel aandacht voor het komend carnavalsfeest. Gooi daarom de
krant, als u ‘m voor de eerste keer gelezen heeft, niet in het erpelschilleméndje!
Namens Team De Peelstrekel
Marcel Koolen

COLOFON
De Peelstrekel verschijnt eenmaal per carnavalsjaar. Oplage: 7.500 stuks.
Gratis huis aan huis bezorgd in het Peelstrekelrijk en De Walsberg.
MARCEL KOOLEN
MARTIEN THIJSSEN, ANJA LEIJSTEN
DAS PUBLISHERS
SPIEGEL RECLAMESTUDIO (Voorpagina-24-25-speciale producties)
Projecten:
COR BRÜGGENWIRTH, GERARD GEURTS, MARCEL VAN NUNEN
Acquisitie:
MARIUS VAN DEURSEN & THEO LINDERS
Foto’s in deze editie: MAAIKE COOPMANS
Additioneel fotowerk: de foto’s van Theo Lokin en Ton Markhorst op pagina 7 en de foto van
Ad van de Mortel op pagina 31 zijn van de hand van Roos Knijnenburg.
Freelancers:
ALLE INZENDERS VAN STUKJES
Krantenbezorgers:
LEDEN RAAD VAN 11, BESTUUR, PRINSENGARDE EN OVERIGEN
Druk:
DAS PUBLISHERS
Reacties:
INFO@PEELSTREKELS.NL of POSTBUS 269, 5750 AG DEURNE
Verantwoording:
(bijna) alle kolder en quatsch is van eigen hand.
Hoofdredactie:
Redactie:
Vormgeving:

Naast een bijzonder goed 2018 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 59STE 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!
VOOR AL UW HOVENIERSWERK-TUINPLANTEN
DE PEELSTREKELS DANKEN DE ADVERTEERDERS,
ZONDER WIER BIJDRAGE DEZE UITGAVE NIET MOGELIJK WAS.

DE PEN IS
MACHTIGER DAN HET ZWAARD

QZNYWRLDTEXTConceptie
Alles met woorden
QZNYWRLD@Hetnet.nl
0612769183
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Van de vurzitter &
de ex-vurzitter
In een gezamenlijke inspanning wordt het voorwoord dit jaar geschreven
door de nieuwe voorzitter Rob van Rijssel en de ex (niet oud) voorzitter
Martien Thijssen. Een overdracht van de ene carnavalsliefhebber naar de
andere.

der jaren al veel voor de Peelstrekels
heeft betekent, is onze nieuwe hoofdsponsor. Wij danken Henry en Marleen
bij voorbaat!

deerd raadslid en adjudant Ronny van
Cuijk en zoals in de aanhef van dit voorwoord al aangegeven zal ook Martien
Thijssen zijn steek aan de wilgen hangen.

Ook is een woord van dank op zijn
plaats voor React Online. Vele jaren
heeft Jean-Paul Vosmeer met zijn mensen enthousiast de website van de Peelstrekels vorm gegeven. De Peelstrekels
gaan de website nu in eigen beheer exploiteren.

Terugblik 2017
“Wij trekken de stoute schoenen aan en
laten ons helemaal gaan, want deze carnaval heb ik de broek aan!” Dat was het
motto van Prins Rob I en Prinses Nicole
vorig jaar. Ze hebben het helemaal waar
gemaakt. Wat een fantastisch feest was
carnaval 2017 met een heerlijk Prinsenbier “De Reyselaer”. “Honkie tonkie
pianissie” staat dankzij secondant Tjerk
Aarts nog in ieders geheugen gegrift,
terwijl ook secondant Frank van Helmond zich van zijn beste kant liet zien.
Dank daarvoor!
De première van het Strikkeldak was
er een die succesvol was. Het krijgt dit
jaar dan ook een vervolg. Er gaat niets
boven carnaval op de Markt. Dat het
weer dan niet altijd meewerkt, moeten
we dan maar op de koop toe nemen.
Hoewel het wel jammer was dat de
carnavalsbruiloft op dinsdag letterlijk in
het water viel. Het speciaal voorbereide
optreden van de Bad Ties had een beter
lot verdiend.

Fabian Tinga neemt afscheid als Vorst
maar zal aanblijven als raadslid. Ivan
van Oosterhout zal hem opvolgen en
treedt tevens toe tot het bestuur. Mark
Mastbroek en René van Cuijk treden
toe tot de Raad van 11, terwijl Linde
Mastbroek de nieuwe webmaster is geworden. Rob van Rijssel is de nieuwe
voorzitter van de Peelstrekels.
We nemen ook afscheid van onze
hoofdsponsor Hoppenbrouwers Techniek. Jos en Annemiek, heel hartelijk
dank voor jullie steun! We
hebben ook een nieuwe
hoofdsponsor gevonden.
Spiegel crossmedia communicatie, die in de loop

Bij de Strikkelkes hebben Prins Aldwin,
Prinses Marieke en Vorst Stijn zich bijzonder goed van hun taak gekweten en
samen met de jeugd van Deurne carnaval weer een nieuwe impuls gegeven.

Vooruitblik carnaval
Onder het motto: “Witte jas aan de
kant, scepter ter hand, van pop, hoempapa, tot klassiek, wij gaan voorop met
muziek!” gaat Prins Sjors I samen met
Prinses Elke en hun prinsesjes Yfke en
Fiene regeren over het Peelstrekelrijk.
Deze prins heeft niet 1, niet 2, maar
circa 20 secondanten. Deze luisteren
allemaal naar de volgende naam: “Hôsbengel”. Dit belooft dus een geweldig
spektakel te worden.
Jeugdprins Fer I (Maas), jeugdprinses
Meike (de Gooyert) en jeugdvorst Tom
(Strik) zullen de Strikkelkes aanvoeren.
Het motto van dit trio is: ‘Mobieltjes en
tablets aan de kant, wij gaan hossen en
feesten in Strikkelkesland!”. Ook dit belooft wederom een spektakel te worden.
Tot slot nog even dit
Evenals andere jaren danken wij al
onze vrijwilligers, in commissies of daarbuiten. En natuurlijk
onze sponsoren!
Zonder
hen
geen carnaval
in Deurne!

Afscheid en welkom
In 2017 overleden oud-Prins Ton
Markhorst, ex-prinses Jo Kuijpers
en oud-prins Ad van de Mortel. Net
voor carnaval 2017 overleed oud
strekel van het jaar Theo Lokin. Ze
blijven bij ons in gedachten.

Tweegesprek

De Burgemeester
& D’n Opsteker
Maandag 20 november 2017. Gisteren zijn Sinterklaas en zijn Pieten
hartelijk onthaald op de Deurnese Markt, maar het is ook precies negen dagen geleden dat Sjors Coppus geïnstalleerd is als prins Sjors I
van De Peelstrekels. Ik schuif aan bij burgemeester Hilko Mak en zijn
rechterhand Jan Welten, die afgelopen jaar de prestigieuze onderscheiding D’n Opsteker van De PR|CIE in ontvangst mocht nemen. Het
is half zes, het heeft de hele dag geregend, buiten is het donker, maar
bij Hilko brandt nog licht.

Hilko Mak: “Het carnavalsfeest is
vooral een feest van verbinding. Voor
even valt een aantal scheidslijnen weg.
Prins Sjors I is mijn achtste prins. Kort
na mijn aanstelling als burgemeester
van Deurne viel ik met mijn neus in de
boter, want ik mocht als een van mijn
eerste officiële handelingen de sleutels
van Deurne aan de zeven prinsen en
zeven jeugdprinsen van Deurne overhandigen. Ik heb de afgelopen jaren
gezien dat het carnavalsfeest in Deurne veel losmaakt bij de mensen. De
voorpret die mensen beleven aan het
bouwen van een carnavalswagen of
het bedenken van een mooie creatie.
Vorig jaar was speciaal, omdat Jan D’n
Opsteker van De PR|CIE opgespeld
kreeg. Jan, die heb je echt verdiend!”
Jan Welten: “Na mijn onderscheiding
als Strekel van het Jaar 2016, was D’n
Opsteker 2017 een mooi vervolg.
Beide onderscheidingen zijn uniek. Ik
ben er daarom zeer verguld mee. Het
is een blijk van waardering en beide
onderscheidingen draag ik met ere.
Weet je wat zo leuk is aan onze nieuwe prins? Hij is na mij (in 1994) weer
een prins uit de gelederen van De

Bij de Peelstrekels zal een aantal
wijzigingen
zichtbaar
zijn.
We nemen dit jaar afscheid
van gewaar-

Hôsbengels! We hebben er bijna een
kwart eeuw op moeten wachten.”
Hilko: “Het verbindende karakter van
carnaval werd afgelopen jaar nog eens
benadrukt bij de uitvaart van Theo
Lokin. Heel bijzonder om te zien hoe
Theo via de muziek mensen met elkaar in verbinding wist te brengen. En
hoeveel plezier dat hem en die mensen gaf, onder andere tijdens carnaval.
Wie ik ook nadrukkelijk wil noemen
is pastoor Paul Janssen. De carnavalsmis is inmiddels legendarisch, de
kerk is tot de laatste plaats bezet en
de manier waarop hij de dienst leidt
is geweldig. Je merkt dat de mensen,
ook al bezoeken ze de kerk al lang niet
meer zo frequent als voorheen, toch
behoefte hebben aan samen komen.
Ik kijk uit naar het komende carnaval.
Het mooie vind ik dat wij als gemeente
samen met de carnavalsstichtingen en
andere partijen er zorg voor dragen dat
dit feest zonder noemenswaardige problemen verloopt. Ook dat is een mooi
voorbeeld van de verbindende werking
van het carnaval in Deurne – het gezelligste dorp van Zuidoost-Brabant !”

Voorzitters els
De Peelstrek

Rob van Rijssel,
voorzitter
Martien Thijssen,
ex-voorzitter

Een verse VORST
Ivan van Oosterhout

Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes. Vol trots mag ik mezelf presenteren als nieuwe vorst en bestuurslid van de Peelstrekels. Mijn naam is
Ivan van Oosterhout en ik ben (nadat ik afgelopen carnaval tijdens de
carnavalsmis op mijn knieën ben gegaan) op 13 oktober 2017 getrouwd
met Linda Maessen. We hebben allebei een zoon en een dochter en zijn
woonachtig in Deurne. Ik ben werkzaam als senior IT Professional bij
XPO, een wereldwijd opererend bedrijf in de logistieke sector. Naast
mijn baan bij XPO ben ik werkzaam bij DMG (Deurne Media Groep)
waar ik op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur mijn eigen radioprogramma Deurne Draait Door heb. Ook ben ik hoofd TV bij DMG.
In deze hoedanigheid heb ik al heel wat carnaval meegemaakt, maar
voornamelijk achter de schermen. De Peelstrekels waren al geen
Vorst Iv
an en V
onbekenden voor mij aangezien mijn vader maar liefst 17 jaar hoforst Fab
ian
fotograaf is geweest. Muziek en presenteren zijn mijn passie waarin
ik mezelf helemaal kan uitleven en waarschijnlijk is dit de reden geweest dat men
mij afgelopen jaar heeft gevraagd om Vorst Fabian op te volgen. Een hele eer en samen met mijn
vrouw ben ik dit nieuwe avontuur vol enthousiasme aangegaan. Ik ben iemand die openstaat voor leuke ideeen en vernieuwing door met de tijd mee te gaan. Gezelligheid en plezier in het leven staan bij mij hoog in het vaandel.
“Een feest is geen feest als jij niet bent geweest” is dan ook mijn motto. Ik heb nog veel te leren in mijn eerste jaar als vorst
van de Peelstrekels, maar ik ga deze uitdaging graag aan. Kom gerust eens een praatje maken tijdens Carnaval, want ik
sta er altijd voor open om nieuwe mensen te leren kennen!
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Alaaf!
Sleutel afhalen 2018

Ik wens jullie allemaal een fantastisch carnaval toe,
Bekend of onbekend met de Peelstrekels; iedereen is van harte welkom.

Vorig jaar was het de eerste keer
dat het sleutel afhalen van het
begin tot het einde plaatsvond op
de Markt. Onder het Strikkeldak!
De zeven Deurnese carnavalsverenigingen die ’s zaterdags met carnaval
traditiegetrouw naar de Markt komen
om de symbolische sleutel van hun
prinsdommen door Burgemeester
Mak overhandigd te krijgen, hadden
daar uitdrukkelijk hun voorkeur voor
uitgesproken. Het was een succes.
Daar waar veel Deurnese carnavalsvierders in het verleden de weg naar

Cultuurcentrum Martien van Doorne
na het officiële gedeelte niet vonden,
bleven ze nu gewoon mee feestvieren op de Markt.
De muziekkapellen van de carnavalsverenigingen zorgden voor een geweldige sfeer, wat ze ook dit jaar weer

zullen doen. Bakkerij Vedder zal wederom gratis zorgen voor een immens
lange cake (super bedankt daarvoor!).
Alle aanwezigen zullen getrakteerd
worden op een plak cake. De Gemeente Deurne (waarvoor eveneens dank!)
trakteert alle aanwezigen op een beker
warme chocolademelk.

Het sleutel afhalen 2018 vindt plaats op
zaterdag 10 februari 2018 op de Markt te
Deurne en het programma begint om 14.00
uur. De middag wordt afgesloten met een
kapellenfestival wat tot ongeveer 18.00u zal duren.
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HET GEZELLIGSTE
OUD BRUIN CAFE VAN
DEURNE
MET MEER DAN 40 VERSCHILLENDE SPECIAAL
BIEREN EN WEKELIJKS LIVE MUZIEK
KOM, BELEEF EN
PROEF DE SFEER VAN
DE BRABANTSE
GEZELLIGHEID

BLASIUSSTRAAT 15
5754 AS DEURNE
www.dirkswonen.nl

Deurne
318442
Winkelcentrum
Koolhof

Piet Mondriaanstraat 13 | 5753 DJ DEURNE
contact@puurkozijn.nl | T 31 493 317397

RIJNDERS

ASSURANTIËN

" Verzekerd van vertrouwen...
...ook met carnaval! "

Vur een lekker pintje moette ge naor ‘t Pandje

Timo & Laila
Tramstraat 29 • 5751 JK Deurne – Postbus 157 • 5750 AD Deurne
Tel.nr. 0493-387888 • Faxnr. 0493-387889

HV Fransen BV
Grote Bottel 7a
Deurne

Al uw hout voor buiten
www.fransen-deurne.nl
info@fransen-deurne.nl
Ons volgen op facebook en twitter?
Zoek naar @HVFransen

Liesselseweg 214 - Deurne - Rieten 6 - Beringe • Tel.: 06-53117605
Email: info@oudmetaaldeurne.nl • www.kuijpersmetaalrecycling.nl
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Het wel en wee van vier
onderscheidingen in 2017

In Memoriam:

Jo Kuijpers-van Moorsel

Door Petro Leijsten
Wat valt er te vertellen over de onderscheidingen die uitgereikt werden tijdens
carnaval 2017? Eind december. Een appje van voorzitter Martien Thijssen. Wie kan
er 15 januari mee naar de Heikneuters om aanwezig te zijn bij de bekendmaking
van het boerenbruidspaar?
Ik kon wel mee. Ik werd opgehaald door
Martien en Karin. Samen reden we naar
de residentie van de Heikneuters. Het
podium werd klaar gemaakt voor de
bekendmaking boerenbruidspaar dacht

ik… Maar nee, eerst moest nog een
onderscheiding uitgereikt worden: de
Henk Beekman Memorial. Al snel kwam
ik er achter dat ik met een smoes was
meegelokt naar het Hofke. Ik was degene die dit jaar de Henk Beekman Memorial kreeg uitgereikt!
Vetlirre Medallie
En er was meer… De Peelstrekels hadden namelijk nog meer in petto voor
de leden van de jeugdcommissie. En nu
was ik wel op de hoogte. De jeugdcommissie had voor de receptie een volgorde opgezet. Daarin stond bij uitzondering ook dat de burgermeester op de
receptie kwam. Maar hij kwam niet voor
het prinsenpaar. Nee hij had een onderscheiding bi zich: de Vetlirre Medallie.
Nietsvermoedend was Desiree bezig
met de onderscheidingen. Ze luisterde
met een half oor naar de woorden van
de burgemeester. Al snel had ze door
dat deze op haar betrekking hadden.
Dat was nummer twee.
Ere-Strikkel
Vele jaren regelde ik als adjudant de onderscheidingen voor de Peelstrekels. Alleen dit jaar liep het even wat anders…
We begonnen aan de receptie van prins
Rob 1, prinses Nicole en de prinsenkinderen Bor en Sebas. Ook hier was een
volgorde van feliciteren opgesteld. Ook

de jeugdafdeling van de Peelstrekels
was ingedeeld. Echter, zij konden niet
komen omdat zij opendagen hadden
van het voortgezet onderwijs. Maar
drie kwartier later kwamen de Strikkel-

Alaaf!

kes alsnog feliciteren. Ze mochten wat
langer op het podium blijven, want het
bestuur had nog wat in petto. Martien
Thijssen nam de microfoon en begon
te spreken over iemand die al vele jaren
lid was van de Peelstrekels. Ik had snel
door dat het over mij ging. Ik werd benoemd tot Ere-Strikkel. Ik was en ben
zeer vereerd met deze onderscheiding.
Dat was nummer drie.

En zo werd het een kwartet van onderscheidingen in de jeugdcommissie.

Carola Boerenkamps

De drukke zaterdag eindigt in een bijzondere dag met een gouden randje.

De Peelstrekels trekken binnen en ik
denk terug aan het moment dat wij
zelf bij deze mooie club zaten! Na het
openingswoord beginnen ze meteen
met het bekend maken van de Strekel van het Jaar. Niks vermoedend zeg
ik nog tegen Erwin: “Dat is snel, zo
vroeg op de avond”.
Peelstrekel preses Martien Thijssen begint zijn woorden met wat hij of zij doet
van alles bij SV Deurne, “Hé dat is leuk
die ken ik denk ik wel.” Hij of zij doet
van alles op OBS De Hasselbraam, “Ja
dan ken ik hem zeker, ik hoor nog in
de verte jarenlang en de Strikkelkes”.
Ik zit te denken wie het kan zijn en vervolgens hoor ik mijn naam!
O, uhm dan moet ik naar voren. Bevend op mijn benen loop ik richting

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

Strekels
van het jaar

Strekel van het Jaar
Dat werd trakteren op gebak tijdens
onze laatste vergadering voor de carnaval. Bij het snijden van de taart maakte
ik de opmerking: wie is de volgende?
Die moet ook trakteren. Er werd gelachen maar ik lachte van binnen nog veel
meer. Tijdens de laatste Quatsja zou ik
eigenlijk niet aanwezig zijn, maar ja, dan
werd de Strekel van het Jaar bekend gemaakt. Daar wilde ik graag bij zijn omdat ik al wist wie dat zou worden. Ook
nu nam Martien het woord. Maar na
twee hints over de Strekel van het jaar
2017 kwam er iemand in de zaal naar
voren met haar wijsvinger en een grijns.
Het was Carola Boerenkamps. Zij was
van het begin af lid van de jeugdcommissie, dus ik heb vele jaren prettig met
haar samengewerkt.
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Jaar 2017

Zoals iedere zaterdag kunst en vliegwerk met allerlei activiteiten, standaard voor een Peelstrekelactiviteit nog even een bakkie doen met
Blauw(Vur)Schut.

Erestrekels

het podium en zie dat het wel erg druk
is in de zaal. Erwin komt naar voren en
vervolgens roept Petro, Jurre en Stijn
maar ook ons pa naar voren. Slik, voel
mijn hart in mijn keel tekeer gaan. De
jongens zijn toch in Meijel bij ons pa,
maar niks is minder waar!
Ik wil iedereen nogmaals bedanken
voor deze mooie onderscheiding, in
het bijzonder De Peelstrekels, dankbaar voor een fantastische tijd die we
hebben mochten beleven met ups en
downs maar waar we zeker met warme gevoelens aan terug denken. De
Strikkelkes die nog steeds een beroep
op me mogen doen en Blauw voor
een mooi bord in onze tuin. We komen elkaar tijdens de carnaval zeker
weer tegen, want we houden wel van
een feestje.
Maak van
carnaval 2018 een
geweldig mooi feest.

Alaaf!

1977 Piet van Dijk († 1993)
1978 Frater Francino († 2005)
1979 Cor van den Broek († 1983)
1980 Piet van Hoek († 1989)
1981 Pater Rompa († 1994)
1982 Noud Huizing
1983 Jan Lichteveld
1984 Mien Valkenburg (†2005)
1985 Pieter van de Loo
1986 Henk Bijnen
1987 Cor Brüggenwirth
1988 Sjaak Obers
1989 Anny Berkers
1990 Peter van Oosterhout († 2016)
1991 Dirk Koster († 2006)
1992 Theo Lokin († 2017)
1993 Leny Kuijpers
1994 Martien van den Broek († 2013)
1995 Gerard Geurts
1996 Hans Keeren
1997 Fons Vullings († 2000)
1998 Toon Manders
1999 Fridus de Wit
2000 Ties Verbaarschot († 2013)
2001 Ger Achterberg († 2005)
2002 Gerard Verhappen
2003 Piet Aldenzee
2004 Willem van der Sman
2005 Marian Brood
2006 Piet Aarts
2007 Jan van der Loo († 2016)
2008 Jacqueline Schrama
2009 Marcel Koolen
2010 Wim van de Munckhof († 2016)
2011 Theo Goossens
2012 Miranda Denkers
2013 Henry van den Berkmortel
2014 Harrie de Wit
2015 Jan Welten
2016 Jozef Hendriks
2017 Carola Boerenkamps

Jo Kuijpers-van Moorsel was in 1967 aan
de zijde van Prins Harrie I (Kuijpers) de
eerste vrouw in het mannenbolwerk
van De Peelstrekels, die zich als prinses mocht presenteren, en met succes! Zij was met haar achtergrond
natuurlijk al jaren bij het carnaval
betrokken. Temeer omdat in die
periode ook alle belangrijke bals
in Zaal van Moorsel werden gehouden. Jo hield van het carnaval en trad op met de Frollies en
bracht het publiek aan het lachen. Jo was daarin de spil en het
thuisfront. Jo genoot met volle
teugen en wist haar enthousiasme
op anderen over te brengen. Zeker
als er met De Prinsengarde, Rozen
Mondèg of De Sjaaltjusklup op pad
werd gegaan.
Jo, we zullen je missen!

In Memoriam:

Ton Markhorst
Als Prins Ton I regeerde Ton Markhorst in 1977 over het Peelstrekelrijk onder toeziend oog van zijn vader Gé, toenmalig voorzitter van De
Peelstrekels. Daarna trad Ton toe tot
het bestuur van De Peelstrekels en
vervulde het penningmeesterschap.
In die periode leerde hij ook zijn Ria
(van Deursen) kennen. Als lid van
de Prinsengarde heeft hij mede bijgedragen aan het succes van Rozen
Mondèg. Daarnaast was hij de aanjager van de Sjaaltjusklup. Niet alleen
heeft hij zijn sporen bij De Peelstrekels verdiend, ook in andere (Deurnese)verenigingen heeft hij zijn steentje
bijgedragen. In het oog springen
dan S.V. Deurne met als portefeuille accommodatiezaken, Club van
Honderd, Sponsorcommissie en
natuurlijk langs de lijn. Ook
voor Tennisclub Deurne heeft
hij zijn mannetje gestaan.
Tijdens die periode was
hij mede-oprichter van
de Stichting promotie TC Deurne. De
laatste jaren was
hij actief voor
zijn
golfclub
en zeker niet
te vergeten als
voorzitter
van
het Vrije Tijds Orkest Deurne. Kortom, Ton was niet alleen een carnavalsmens,
maar zette zich ook in

voor de Deurnese gemeenschap. Met
Ton verliezen we een carnavalsvierder in hart en nieren en iemand die
zich voor onze gemeenschap inzette.
In dankbaarheid denken we aan hem
terug.

In Memoriam:

Theo Lokin
Goedemiddag Martien
Dank je wel.
Ik wens jullie oprecht
nun goeien Carnaval!
Oud Strekel Theo
warme groeTheo

Dat was het laatste bericht wat ik
van Theo Lokin ontving op 6 februari
2017 toen ik hem gefeliciteerd had
met de Legpenning van de gemeente Deurne die hij op 31 januari 2017
uit handen van burgemeester Mak
ontving vanwege zijn grote bijdrage
aan het culturele en muzikale leven
in Deurne en omgeving.
Op vrijdag voor Carnaval 2017,
24 februari, overleed Theo.
Een bevlogen musicus.
Dirigent van het VTO.
Strekel van het jaar in 1992.
Erehosbengel in 2015.
Animator van het rooi hoedjes
fist.
Theo droeg carnaval een warm
hart toe. De oudere jongeren onder
ons herinneren zich wellicht
hoe een relatief jong Theoke het frikandellen etende carnavalspubliek in
de Harmoniezaal van
de Vierspan entertainde. In zijn eentje,
met zijn trombone,
staand op een tafel.
In 2016 nog trad hij
tijdens QUATSJA! en
de seniorenmiddag op als
lid van het trio “Laot ze mèr
scheuven”.
Het Peelstrekelrijk en Deurne verliezen een markante persoonlijkheid
en bovenal een sympathiek en sociaal mens.
Martien Thijssen

DE PEELSTREKEL 2018 • EDITIE 59

PRINS SJORS I • PAG 8

06-51150516

DE PEELSTREKEL 2018 • EDITIE 59

PRINS SJORS I • PAG 9

Weer een geslaagde editie
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Elk feest
Groot of klein
Origineel smulfestijn
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Wolfsberg 30
5751 GX
0493-312523

Wij wensen iedereen
veel leut met of
zonder neut bij het
Deurnese carnaval
Van Best Schoenen

Feestje?
Bel ons: 0493 782 800
www.slowfoodmasters.nl

Deurne
ECCO-Dealer
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ZONDAG 11 FEBRU

ARI CARNAVALSM

IS

Vooruitblik
optocht 2018
Uit de optochtcomissie
Evenals vorig jaar organiseren we ook
in 2018 een kleurrijke optocht door
het Peelstrekelrijk. De opstelling is
wederom in de buurt van het station.
In verband met verwachte bouwactiviteiten aldaar weten we nog niet
precies waar. Daarover worden de
inschrijvers tijdig geïnformeerd. Het
startlokaal is ook voor dit jaar Gasterij Keijzer. Dat is vorig jaar best goed
bevallen. Nieuw is de manier van inschrijven. Ook wij gaan de digitale
snelweg op en inschrijven gaat dit jaar
via de website van de Peelstrekels.
Onder het kopje Agenda vindt u de
informatie over de optocht en ook het
inschrijfformulier.
Ook wij gaan met de tijd mee, maar
hebben we dan minder werk? Dat zal
wel niet, maar de verwerking verloopt
dan wel makkelijker en kunnen we
eenvoudig lijstjes en rapportjes opstellen etc. Het begint steeds meer op een
echt bedrijf te lijken.

Motto en inschrijven
Het motto voor de optocht 2018 is:
“Zonder Blikke of Bloze”.
De optocht is op zondag 11 februari.
We trekken aan om 13.30 uur vanaf
de vertrouwde plek aan het Stationsplein. De inschrijvingen voor wagens
kunnen tot 1 februari gemeld worden.
Dan hebben we de tijd om de locaties
te bezoeken en eventueel nog wat
aanpassingen te laten doen. Voor de
overige inschrijvingen is de uiterste
datum 7 februari. Zet deze data alvast
in je digitale agenda.
De route is als vanouds en de ontbinding van de optocht is evenals vorig
jaar, op de Kruisstraat bij Boerenkamps Mode voor de deur. We zijn op
dit moment nog bezig met het bekijken van een soort van afterparty. In
het weekblad voor Deurne houden
we u op de hoogte houden. Hou dat
dus scherp in de gaten.

Alaa
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VA N C A R N AVA L S S T I C H T I N G D E P E E L S T R E K

Jan Ie 1959

Hein Ie 1960

Hein Ie 1961
SMEETS †2004

VERHAEGH †1994

VAN DER LINDEN †1998

Jan IVe 1969

Leo Ie 1970

Neel Ie 1971

Gijs Ie 1972

Theo Ie 1973

BRÜGGENWIRTH †2004

SMEETS †2004

LICHTEVELD

VERHEES †2001

Toon Ie 1979

Wim Ie 1980

HÖLSKENS

Marcel Ie 1989

Jan Ie 1962

Ad Ie 1963

COR KEEREN

VAN DEN BROEK †1991

VAN BAARS †2014

VAN MIDDEN

VAN BREE †2015

Piet Ie 1981

Huub Ie 1982

Wim IIe 1983

VAN KESSEL

KIVITS

VAN NUNEN

VAN DE MORTEL †2017

Ad IIe 1990

Leon Ie 1991

Jo Ie 1992

Wim IVe 1993

Raoul Ie 1999

Leon IIe 2000

Twan Ie 2001

Johan Ie 2002

Stephan Ie 2003

Marc Ie 2009

Jos Ie 2010

Perry Ie 2011

Twan IIe 2012

Stefan Ie 2013

KIVITS

MANDERS

VERDONSCHOT

VAN NUNEN †2013

VAN OSCH

VAN DOORNE

VAN BERLO

VERHEIJEN

VERHAEGH

VAN DEN HEUVEL

BERKERS †2005

NIES

ASPERS
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Martien Ie 1964

Frans Ie 1965

Jan IIIe 1966

Harrie Ie 1967

Pierre Ie 1968

Ton Ie 1977

Bert Ie 1978

VERDONSCHOT †2012

VAN DE KERKHOF †1998

HENDRIKS †1994

WillY Ie 1974

FRITS Ie 1975

Charles Ie 1976

HOEBERGEN

HURKMANS †1978

Jan Ve 1984

Wim IIIe 1985
VAN DE MORTEL

VERBAARSCHOT †2013

Jan Ie 1994

KUYPERS

KEEREN †1995

VAN GOCH †2013

MARKHORST †2017

VAN DE BROEK †2009

Ties Ie 1986

Jan VIe 1987

Arjan Ie 1988

Kees Ie 1995

Michiel Ie 1996

Christ Ie 1997

Ad IIIe 1998

Peter Ie 2004

Frank Ie 2005

Frans IIe 2006

Hein IIe 2007

Albert Ie 2008

Ivo Ie 2014

Martijn Ie 2015

Mark Ie 2016

Rob Ie 2017

VAN DRIEL †2005

WELTEN

VAN DEURSEN

VAN BAARS

BROOD

TRIENEKENS

ELBERS

DANKERS

VAN DEN BROEK

MASTBROEK

HOEBEN

MANDERS

ALBERS

VAN RIJSSEL

AHOUT

WELTEN

LOUWERS

2018
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MUURVERF
RAAMDECORATIE

SPECIALIST IN HOUTEN VLOEREN
OP VLOERVERWARMING
VLOEREN

voor al uw houten vloeren
maar ook voor laminaat,
klik-vinyl, restauratie en
renovatie (ook van trappen)

KARPETTEN

UW SPECIALIST IN HUIS MET EEN COMPLEET ASSORTIMENT
Voor professioneel advies, top kwaliteit en een bron van inspiratie.

KIJK VOOR MEER INFO OP
WWW.HANSVANNUNEN.NL

STATIONSSTRAAT 106 - DEURNE - 0493 - 351640

BEHANG

LAAT U INSPIREREN
IN ONZE WINKEL

TRAPLOPERS

WIJ ADVISEREN
U VAKKUNDIG BIJ
UW KEUZE

Al meer dan g
in
75 jaar ervar

WIJ KOMEN BIJ U
THUIS METEN
EN MONTEREN

Milhezerweg 31, 5752 BB Deurne, Tel.: 0493 - 32 23 93
www.verheijenverfenwand.nl, winkel@verheijen.nl

Advisering en ondersteuning inzake uw jaarrekening,
administratie, aangiften, financiële planning, fiscale zaken en al
uw andere administratieve en financiële vraagstukken.

Wij helpen u graag verder!
A Heuvelstraat 12, 5751 HN Deurne
E info@joostenenmanders.nl

T 0493-314885
I www.joostenenmanders.nl

FEESTJE BOUWEN? DOEN WE.
Beste service

Juiste voorraad

Flexibele logistiek

Vakkundig advies

BMN I Deurne I Piet Mondriaanstraat 13 I T 0493 352 100 I E deurne@bmn.nl
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Luut van den Heuvel, Ha
Anouk Schrader, Maud nne Kuypers, Feye van Bree,
van Dongen, Elise Karel,
Stan Deelen, Jip van Din
ther, Kai Scholten, Me Jiri van Bree,
ike de Groot.

Mobieltjes en tablets aan de kant,
we gaan hossen en feesten in

STRIKKELKESLAND
11 jaar jeugdcarnaval in
het Peelstrekelrijk

Door Petro Leijsten, voorzitter De Strikkelkes

Bij het verschijnen van de Peelstekelkrant is ook al bekend wie dit jaar de
11de jeugdprins, jeugdprinses, vorst en raad van 11 van de Strikkelkes zijn.
Het vorstschap is pas later erbij gekomen. Bij het schrijven van dit stukje moeten de sollicitaties nog beginnen voor deze functies. Natuurlijk ook
voor de raad van elf. U kunt nu lezen hoe het allemaal begon.
Vele jaren koos men op de vrijdag voor
carnaval tijdens het scholenbezoek
een jeugdprins en jeugdprinses uit die
dat jaar de jeugdprins en jeugdprinses
van CS de Peelstrekels mocht zijn. Dit
moest anders. Door enkele personen
was een plan ingediend bij het bestuur,
maar dit bleef nog een jaar in de kast
liggen. Toen er uit een andere hoek
nogmaals het idee geopperd werd
hebben de Peelstrekels dit opgepakt.
De jeugdcommissie
In 2007 werd er een jeugdcommissie
gevormd. Deze bestond uit drie personen die er snel meer mensen bij zochten. Ook kreeg het jeugdcarnaval een
naam: De Strikkelkes. De commissie
heeft een programma opgesteld voor
de verkiezing tot jeugdprins en jeugdprinses. Er werd, onder andere, contact gezocht met de Kuussegatters
uit Veghel. Deze jeugdcarnavalsclub
kwamen de Peelstrekels ieder jaar
op carnavalsmaandag al tegen op het
Rijtven. Zij hadden al jaren ervaring
met jeugdcarnaval. We keken onze
ogen uit wat zij daar allemaal op touw
hadden gezet in de afgelopen jaren
en gingen aan de slag met de meest
wilde ideeën. Wat wilden we en hoe
konden we dit inkleden?
De scholen
Zonder de scholen in het Peelstrekelrijk konden we niet van start gaan, dus
de hulp van de scholen in de beginjaren waren erg belangrijk. De scholen werden opgeroepen om met hun
school een voordracht te komen voor
de eer. Veelal werden de dan bekende schoolprins en schoolprinses hiervoor aangemeld. Op de vrijdag een
week voor carnaval vond er dan een
wedstrijd plaats tussen diverse schoolhoogheden. Als eerste werden de

schoolprins Brian (Tinga) en schoolprinses Lindie (van der Heijden) de
jeudprins en -prinses van de Strikkelkes. Alle schoolprinsen en -prinsessen
welke niet gewonnen hadden kwamen
automatisch in de raad van elf. In eerste instantie hadden alleen de prins en
prinses een cape met steek/kroontje.
De raad had nog sweaters. Deze formule hebben we enkele jaren gehad
totdat de scholen minder animo hadden om mee te doen.
Een nieuwe werkwijze
Hierop is een nieuwe manier gezocht
voor de verkiezing van jeugdprins,
-prinses en raad van elf. Alle kinderen
in groep 8 en later ook in groep 7 kregen een sollicitatieformulier waarin zij
konden aangeven wat ze graag wilden
gaan doen binnen de Strikkelkes en
waarom. Uit deze sollicitaties werden
dan de verschillende functies ingevuld.
Intussen had men afscheid genomen
van de sweaters en werd de raad ook
voorzien van een cape en een scheepje. Ook kwam er een jeugdvorst bij. De
eerste jaren was het programma nog
niet zo uitgebreid. Verkiezing, receptie,
Sleutelafhalen en optocht. De optocht
was de eerste jaren alleen voor de prins
en prinses. De Strikkelkes hadden nog
geen eigen prinsenwagen. Toen deze
er was kon men met prins, prinses en
raad op een echte wagen door de straten van Deurne. Inmiddels hebben zij
al weer enkele jaren een andere carnavalswagen. Alle oud-jeugdprinsen,
-prinsessen en –vorsten nemen zitting
in de jeugdprinsengarde. Ze proberen
bij een aantal activiteiten te ondersteunen en aanwezig te zijn. Verder werd
contact gezocht met jeugdcarnavalsverenigingen in onze omgeving waar
men dan ook op bezoek ging tijdens
hun receptie. Ook van buiten Deurne

kwamen verzoeken, o.a. vanuit MierloHout waar elk jaar de wedstrijd van
ﬁtste prins en prinses werd gehouden.
In 2017 hebben wij deze gewonnen.

Mega carnavalsfestijn
Door deze samenwerking werd ook
het Mega Carnavalsfestijn opgericht.
In deze organisatie namen naast iemand van de Keikes uit Liessel en de
Kneuterkes uit de St-Jozef twee leden
van de Strikkelkes zitting. Verschillende keren is geprobeerd een carnavalsavond voor de hele jeugd uit Deurne
(centrum) te organiseren. Helaas is dit
niet van de grond gekomen MAAR dit
jaar komt er op zaterdag met carnaval
een avond voor de jeugd. Dit gaan wij
samen doen met vrijwilligers van Asteffekan.
Jeugdstekentreffen
Afgelopen jaar is er een grote nieuwe
activiteit bijgekomen: het Jeugdstekentreffen. Hier komen alle hoogheden uit
de omtrek met hun gevolg naar Deurne
om samen carnaval te vieren. Inmiddels zijn ook de dansmarietjes van de
Peelstrekels toegevoegd aan de Strikkelkes. De Strikkelkes hebben ook een
jaar een eigen hofkapel gehad, maar
helaas is dit bij dat ene jaar gebleven. Nog steeds worden er pogingen gedaan om er een van de
grond te krijgen.
Vele vrijwilligers hebben de afgelopen jaren zich ingezet voor
de Strikkelkes. Mijn dank gaat
dan ook uit naar alle commissieleden die de afgelopen jaren hiervan deel uitgemaakt hebben
en/of dat nog doen. Ook
zeker een dankwoord
aan de ouders van
de kinderen die zich
Strikkelke
hebben
mogen noemen. Tevens een dankwoord
aan sponsoren die
ons de afgelopen tijd
gesteund hebben met
materialen en dergelijke.
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Het Ukkepukkenbal 2017

Door Reinier Aarts

Na het succes van het Ukkepukkenbal 2016 vonden we dat we niet veel hoefden te
veranderen aan de formule en de opzet van het Ukkepukkenbal 2017; activiteiten
voor de kinderen en een optreden van een artiest of een act. De alcoholvrije zaal
van vorig jaar hebben we laten varen, het was achteraf gezien te ingrijpend en na
opmerkingen en afwegingen deze keer gewoon de mogelijkheid voor volwassenen
om alcoholische dranken te kopen.
Spelletjes en poppenkast
We gingen aan de slag met de voorbereidingen: geschikte spelletjes uitzoeken en
contacten leggen met de spellenverhuurder en de poppenkastman. Zij wilden weer
heel graag hun medewerking verlenen en een optreden verzorgen, en op dinsdagmorgen stond er een negental spelletjes en op een klein podium een poppenkast
klaar. Na binnenkomst gingen de ukkepukken, meestal onder begeleiding van ouders, aan de gang met de spelletjes en stickers sparen voor een greep in de grabbelbak. Soms ontstond er een file van kinderen voor een spel, maar in het algemeen was
er een gezellige sfeer met door elkaar lopende kinderen. De spelletjes werden even
stil gelegd en het werd tijd voor de poppenkast. De poppenkastman kon de kinderen
boeien met zijn verhaal over Jan Klaasen, Katrijn, een boef en een politieagent. Ook
zijn tweede verhaal was spannend en de kinderen volgden heel aandachtig de ontwikkelingen in de poppenkast.
Prins Rob I en prinses Nicole
Uiteraard ontbrak een bezoek van prins Rob I en zijn prinses Nicole en hun gevolg
niet. De dansmarietjes deden hun dans voor de ukkepukken en andere aanwezigen
in de zaal. Een goed moment om weer reclame te maken voor de dansmarietjes
en jeugdigen uit te nodigen om lid te worden van deze groep. Helaas was er geen
optreden van jeugdleden van de harmonie. Het enthousiasme waarmee de groep
jonge muzikanten vorig jaar gestart was heeft helaas geen vervolg gekregen.
Tenslotte werd de uitslag van de stekenkleurwedstrijd bekend gemaakt. De trotse
en blije winnaars van de meest opvallende creaties gingen met een mooie prijs weer naar huis.
En zo kwam er een einde aan het Ukkepukkenbal van 2017, de zaal werd leeg en het
opruimen kon beginnen.
Dank aan de Strikkelkes, ouders van Strikkelkes, leden prinsengarde, dansmarietjes
en alle overigen die op welke manier dan
ook meegeholpen hebben deze dinsdagochtend succesvol te laten verlopen. De
commissie kan terugkijken op een wederom geslaagd Ukkepukken bal.
In 2018 weer hetzelfde concept?
Nog even afwachten…

Alaaf!
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TIMMERBEDRIJF KOPPENS – VAN DEN BROEK
DUKAAT 19 | 5751 PW DEURNE
T 0493-351474 | F 0493-351457 | M 06-54375909
E-mail: info@koppensvdbroek.nl

Ruim assortiment aan
bloemen en planten
Leuke hebbedingetjes
Rouw- en bruidsbloemwerk
Boeketten en bloemstukjes

Stationsstraat 92 • 5751 HH Deurne
Tel: 0493-312113
www.mandysbloemenhuis.nl

Dienstverlening
en
Automatisering
Helmondseweg 59
5751 GB DEURNE
0493-351500
info@vrecom.nl
info@vrecom.nl
info@vrehil.eu

0493-354984

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

Zeilbergsestraat 50
Deurne-Zeilberg
tel. 0493-31 26 36
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Jeugdprins 2017: Aldwin Wouters
Al meteen toen ik voor het eerst naar het cultuurcentrum mocht komen had ik al
iets in mijn hoofd wat ik graag wilde. Ik wilde prins worden! Ik heb erg mijn best
gedaan. En, ja hoor, na de tweede keer oefenen werd ik door Petro opgebeld
met de vraag of ik prins zou willen worden. Ik kon niets anders dan “jaaaaaaa”
zeggen. Ik was superblij, maar moest het voor iedereen stil houden.
De onthulling was geweldig niemand
had aan mij gedacht. Alleen Daan
verwachtte wel dat ik het zou zijn.
We gingen naar veel recepties. In
Mierlo-Hout hadden ze een wedstrijd ‘wie de fitste prins was’. We
hebben erg ons best gedaan en
gingen er uiteindelijk met de beker vandoor. Maar onze eigen
receptie vond ik het allerleukst. Ik
vond het fijn dat er zo veel mensen en verenigingen de moeite
hebben genomen om de receptie
van de Strikkelkes te bezoeken.
Sindsdien zwaaide ik rond met mijn
eigen scepter.
Na onze receptie was het Stekenfestijn
waar alle carnavalsclubs uit de omgeving zichzelf en hun dansmarietjes presenteerden met een vrolijke dans.
Dan het Megacarnavalsfestijn! Ik vond
het echt super dat we daar bij konden
zijn. Echt carnaval vieren. De volgende dag mochten we naar de winkels

in Deurne de steken rondbrengen die
de kinderen van Deurne hadden versierd. Het was heel gezellig. En een
weekje later, was het eindelijk zo ver.
We gingen de sleutel afhalen in het
gemeentehuis. We mochten samen
met de burgemeester en de grote
prins en prinses op het balkon staan.
Het was geweldig! Daarna dansen en
feesten op de Markt onder het Strikkeldak. De dag daarna gingen we naar
de Carnavalsmis. Hier waren ook veel
carnavalsclubs bij betrokken. We hebben veel gelachen en gezongen. Later
gingen we lekker eten.
En toen was het zo ver. We liepen naar
de optocht. We klommen op de wagen en we gingen rijden. Het was echt
superleuk. We hebben veel gezwaaid
en snoep gegooid. Daarna was de
prijsuitreiking. Niet te geloven. De wagen van mijn broer was eerste!
Maandag hebben we het “rustig” aan
gedaan, zodat we dinsdag weer kon-

Toen stond er iets minder leuks op het
programma. Het was tijd om afscheid
te nemen van onze Raad van Elf en de
dansmarietjes. We gaven ze een mooi
aandenken en een dikke knuffel. ’s
Middags was de carnavalsbruiloft onder het Strikkeldak. Daarna met De
Peelstrekels dineren en feesten. Om
24.00 uur was het tijd om af te treden.
Wij moesten allemaal wel een traantje
wegpinken. Tot slot staken we de pop
in brand. We keken ernaar en liepen
er een polonaise omheen. We gingen
nog even naar Plein 5. Daar hebben
we de organisatie bedankt en toen
was weer een prachtige dag ten einde.
Zaterdag na carnaval hebben we de
sleutel teruggebracht naar de burgemeester. Toch weer een feestje.
Ik wil graag de mensen bedanken die
dit allemaal mogelijk maakten en ik
hoop dat
deze mensen ons volgend jaar weer helpen om er een prachtige carnaval van te maken! Alaaf!!!
Aldwin Wouters

Jeugdvorst 2017
Stijn Maagdenberg

Jeugdprinses 2017:
Marieke Schrader
Ik ben Marieke Schrader. Ik ben 12
jaar en was jeugdprinses 2017 van
de Strikkelkes. Dat jaar was een van
mijn leukste jaren uit mijn leven. Het
was heel gezellige met mijn bff in de
raad. Ik heb allemaal nieuwe mensen
leren kennen. Ik vond de optocht het
leukste dat vond ik vorig jaar ook al
maar dit jaar is het nog leuker want
nu stond ik bovenop. Ik vond de receptie ook heel leuk, ik heb heel veel
snoep gekregen en alles is heel lekker.
Het ging heel snel voorbij dat vond ik

den knallen. Het Ukkenpukkenbal was
aan de beurt. Heel veel leuke spellen,
toneel muziek en dans. Kei gezellig!

Ik heb een sollicitatiebrief
ing
geven dat ik prins wilde wo evuld en had aanrden. Uiteindelijk was
ik de vorst van De Strikke
lkes
nog heel leuk, want deze rol . Ik vond het alsmij. Bij elke receptie mocht paste heel goed bij
ik
We zijn met de Raad van Elf een woordje doen.
voor de carnaval verschille en de dansmarietjes
nde recepties geweest
maar in Mierlo-Hout met
de fitste Prins vond ik
het leukste.

heel jammer, maar het was
wel een hele leuke tijd die
ik nooit meer zal vergeten.
Groetjes ex-jeugdprin-
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Ik kon niet wachten totdat
Eindelijk mochten we de sleu de carnaval begon.
tel
balkon staan met de burgem afhalen en op het
Prins en Prinses. Het leukste eester en de grote
al dat snoep dat we gooiden was de optocht met
.
dag bij Plein 5 heb ik genote Ook op dinsdagmidn van de Hosbengels,
ik mocht op de nek zitten
van de grote raad en
mee feesten.

De Strikkelkes blikken terug

Ik heb hier altijd van gedroo
md en nu heb ik het
mee gemaakt, wat ik sup
erle
jaar ben ik vaandeldrager en uk vond. Volgend
prinsengarde.

Loes Pieterse:
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d
de optocht het leukst en de receptie. Misschien tot volgen
jaar.
Lieke Schrama:
meIk vond het een leuke carnaval. Het liefste zou ik het
arnateen opnieuw doen en het leukste vond ik het megac
valsfestijn. Xx
De Prinsengarde:
maar
Wij vonden het super leuk. We aren niet overal bij,
jaren
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nog
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gaan
We
leuk.
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waren
waar wij bij
nu
mee. En hopen dat het dan net zo gezellig is als dat het
Groetjes van de prinsengarde.
is!
Zjuul van Maasbommel:
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leuk. En de Strikke
en
met de muziek. Iedereen deed mee. En als we weg moest
naar andere verenigingen was dat ook heel leuk.
Fee van Dinter:
bal
Carnaval 2017 was heel leuk. ik vond het Ukkepukken
heel leuk. Tot volgend jaar alaaf!
Daan Bankers:
het
Ik vond het dit jaar als vaandeldrager heel leuk, ik had
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ook niet verwacht dat we bij zoveel activiteiten mocht
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en
kapellenfestival. Al die kappelen die mooie muziek maakt
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Tom Gerrits:
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Het was heel leuk. En het was ook gezellig. Het was
was
t
optoch
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ooit.
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carnav
beste
eerste jaar dit was de
heel leuk. En ik heb wat nieuwe vrienden gemaakt. Iedereen was aardig. Alaaf!
Meike de Gooyert:
.
Wat een topcarnaval! We hebben het superleuk gehad
geVolgend jaar doe ik sowieso weer mee! Het is een en al
Het
zelligheid. Iedereen hoort erbij en iedereen hoste mee.
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Mijn stiefvader ging in de kerk op z’n knieën. De optoch
was ook helemaal top. Alaaf !
het
Ik wil graag de leiding bedanken en Petro Leijsten in
speciaal.

Ize van Maasbommel:
Ik ben Ize van Maasbommel. Ik ben 10 jaar.
van
Wat ik het leukste vond: is de optocht. Ik vond dit jaar
TOP!
de carnaval helemaal
Het was gezellig en hebben veel gelachen.
Groetjes van Ize van Maasbommel.
p.s. Meld je aan bij de dansmarietjes!
Laureen de Groot:
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Ik ben 10 jaar en ik ben een dansmarietje. ik heb een
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jaar, groetjes Laureen. Alaaf!
Pip Aspers:
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Carnaval 2017 was echt supercool als raad van elf.
de
leukste van de carnaval vond ik de optocht, eerst op
en
wagen snoep gooien en daarna samen de optocht kijken
erg
heel
issie
comm
de
ik
wil
Ook
n!
vange
snoep
lijk
natuur
er albedanken, als publiek zie je ze niet vaak maar ze zijn
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tijd. Dan wil ik nog een ding zeggen: ‘Petro bedankt’.
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Groetjes Pip aspers
Sabien van de Heuvel:
ziet.
Ik vond het een leuk jaar. Het leuke vind ik dat je veel
Ik spreek jullie nog wel.
Ik wil nog een keer langs komen.
Dirk Serrarens:
opIk ben Dirk en het leukste van carnaval 2017 was de
leuk
heel
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ukken
Ukkep
het
tocht

Amber de Wit:
n. Dit
Ik vond het een superleuk jaar en ik heb ervan genote
ga. Ik
is mijn laatste jaar en vind het wel jammer dat ik weg
heb er vijf jaar bijgezeten.
Groetjes Amber
Lotte Strik:
Het was superleuk dit jaar.
kt.
We hebben er met z’n allen een top carnaval van gemaa
was
Van de recepties naar het mega carnavals festijn. Het
ken.
allemaal superleuk. Daarvoor wil ik de leiding bedan
leuk.
super
t
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Hopelijk tot volgend jaar. Alaaf!
Jesse de Groot:
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In één woord gezegd: fantastisch! Het was echt superle
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ik echt het leukste. Het is echt om aan te raden. Bedan
voor de mooie tijd.
Yaniek van de Wallen:
en
Ik vond het heel leuk om op de kar te staan en het optred
top
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dit
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s
arietje
dansm
is mijn favoriet van de
bij.
jaar met carnaval en ik ben volgend jaar er zeker weer
Yaniek
es
Groetj
Mauk van Goch:
ook
Carnaval 2017! ik vond carnaval heel leuk, ik heb er
ik
heel erg van genoten. Het leukste van de carnaval vind
toch altijd de OPTOCHT! Snoep gooien en op de prinsen
jaar!
laatste
leuk
heel
een
echt
het
vond
Ik
wagen staan.
jaar!
Fanneke, Nicole, Elise heel erg bedankt voor dit leuke
leuk!
En ook de leiding van De Strikkelkes! Het was heel erg
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Uw mobiel
Uw mobiel
Feestpaviljoen…
Feestpaviljoen…
Uw mobiel
Feestpaviljoen…

www.schirmbar.nl
www.schirmbar.nl

www.schirmbar.nl

Gelegenheidskleding
Feestelijke gelegenheid?
Bij ons vindt u gegarandeerd de gepaste
kledij voor iedere feestelijke gelegenheid.
Van een exclusieve gala- of cocktailjurk,
een stijlvol smoking of jacquet tot en met
smokinghemden, lakschoenen, strikjes,
stropdassen, bretels, strepenbroeken,
petten, hoge hoeden en manchetknopen.
Baarlosestraat 128, 5923 AP Venlo
Telefoon: 077 323 08 20
e-mail:
info@joseduckers.nl

www.joseduckers.nl
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Voorlopig laatste editie

PEELSTREKELALA 2017

Alaaf!

Alaaf!

Successen uit het verleden bieden perspectief voor de toekomst

Alaaf!

PEELSTREKEL

pubquiz

Vetlirre
medallie

Donderdag 16 februari 2017 vond de derde editie van
de Peelstrekel Pub Quiz (PPQ) in De Brouwer plaats. Met maar liefst
30 teams - de grootste editie tot nu toe - was het een gezellige en druk
bezochte avond. Presentatoren Twan van den Heuvel en nieuwe aanwinst
Simon Donkers wisten de sfeer er goed in te brengen, zeker met de
muziekrondes gingen de handjes in de lucht en de voetjes van de vloer.

Zondag 29 januari 2017 was een
dag die begon als een drukke en
leuke dag voor de jeugd; we hadden de receptie van onze jeugdprins Aldwin, prinses Marieke en
vorst Stijn. Het was een hele leuke
en drukke receptie, zelfs de burgemeester kwam op bezoek en dat
was andere jaren niet het geval.

Op 4 februari 2017 vond in Plein Vijf de 8e editie plaats van het Peelstrekelala. Negen groepen: Hatseflats, Blauw (vur) Schut, De Toffelklidjes,
Een Poging Tot, Och Wa 2.0, De Ivetjes, 11PK, 3 Vingers Schuim en Band
Zonder Boks streden om de felbegeerde wisselbokaal. Na de loting die
de volgorde van optreden bepaalde en die werd verricht door Prins Rob
en Prinses Nicole traden deze groepen op met hun carnavaleske nummer.
Alle liedjes werden beoordeeld door een vakkundige jury, bestaande uit: Vera
Keijzers, Harry van Rijssel en Ivan van Oosterhout.
Op het einde van de avond, nadat alle
punten bij elkaar waren opgeteld, afgetrokken, gedeeld en vermenigvuldigd, kwam Blauw (vur) Schut met het
nummer “Mi Rob als Prins is ut Fist” als
winnaar uit de bus. Ook het publiek
mocht zijn voorkeur kenbaar maken; Band Zonder Boks ging er met
de publieksprijs vandoor. Deze groep
eindigde als tweede bij de jury, en
nummer drie was Hatseflats. Deze drie
groepen zijn daarna de studio ingedoken om hun nummer op CD te zetten.
Al met al een geslaagde avond, maar helaas viel de publieke belangstelling wat
tegen. Mede daarom en omdat enkele
commissieleden aangegeven hebben
te willen stoppen, zal er in 2018 geen
negende editie van het Peelstrekelala
komen. Het bestuur van De Peelstrekels
bekijkt of er in de toekomst, eventueel
met andere partijen, een alternatieve
opzet voor een liedjesfestival mogelijk

is. Mocht je echter een leuk nummer
hebben, meld je dan aan bij DMG voor
de Carnavalskraker!

Ik maakte daar ook een opmerking
over en zei: hey, dat is leuk! De burgemeester is er en die komt andere jaren niet. Al snel werd duidelijk
waarom hij was gekomen, hij begon
een mooi verhaal te vertellen waarom hij er was. Ik had helemaal niets
in de gaten en stond lekker relaxt aan
mijn tafel met onderscheidingen. De
burgemeester kwam om de Vetlirre
Medallie uit te reiken. Opeens hoorde ik dat hij het over een vrouwelijk
persoon had die zich zes jaar ingezet
had voor de jeugd en maakster was
van het vaandel en de vlaggetjes
van de Strikkelkes. Ik schrok wakker en dacht: dit gaat over mij! Mijn
knieën begonnen te
trillen en

e
i
l
l
a
d
e
tlirre m

Ve

Vetlirre
m mijn Mark en
o
n
e
kom
ok
voren
emen. O
ik naar ntvangst te n het erg leuk
t
h
c
o
m
ond
in o
ompeld
cht
zig. Ik v
loemen
al overr mooie bos b en dus aanwe rscheiding mo t
a
m
le
e
e
n
e
t
H
e
d
h
m
e
c
n
li
o
n
rd
e
e
g
ze
ree
Medallie ren waren al indcommissie de lij en zeer ve lstrekels en
e
rb
de kind and uit de jeug rom ook supe aardering. Peedankt voor
dat iem en en was daa r geweldige w k iedereen be
a
o
ontvangverwachte ma bedankt en o tvangen.
n
deze on eester, hartelijk heb mogen o
burgem reacties die ik
e
de leuk
l
n Busse
aas - Va
M
e
e
ir
Des

Editie 24 van
Walsbergs Bont
In de Walsberg worden elk jaar in het derde weekend van januari twee bonte
avonden gehouden. Twee avonden waarop wordt gedanst en gezongen, sketches worden opgevoerd en kletsers staan in de ton. Kortom, een complete
avond genieten voor iedereen. Het unieke van deze avonden is dat de artiesten
vrijwel allemaal uit de Walsberg komen.
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 ook voor de
vorige editie in 2017 waren de 500
kaartjes binnen een week uitverkocht!

en ook de delegatie van de Peelstrekels keek ademloos toe naar wat zich
allemaal afspeelde op het podium in
de Walsberg.
Uit handen van Prins Rob den Urste
kregen Walter Donkers en Rita Diesen
een onderscheiding voor hun jarenlange inzet als, respectievelijk, lid van
de organisatie van Walsbergs Bont en
begeleidster van het kinderkoor.

In 2017 waren ook de Prins en raad
van elf van de Peelstrekels weer aanwezig. Nadat zij welkom waren geheten door onze presentator Simon
Donkers werd Prins Rob I nog eens
gevraagd hoe hij toch zo’n goede zaken had gedaan bij de loterijverkoop.
Onder zijn motto twee halen drie betalen werd veel duidelijk! Prins Rob I
had het duidelijk goed naar zijn zin in
de Walsberg en was op een gegeven
moment zelfs zijn scepter kwijt! Maar
ook daar had Simon wel een oplossing
voor…

Wij wensen iedereen alvast
een geweldige Carnaval toe!

Het publiek genoot van alle optredens

Tot ziens op vrijdag 19 of zaterdag
20 januari 2018 in Zaal van de Putten
bij Walsbergs Bont. De kaartverkoop
is op zondag 7 januari.
Namens de organisatie van
Walsbergs Bont:
Corry Donkers - Albert Sleegers Willy van de Beek- Patrick van Dijk Fridus de Wit en Ronald van Haandel
Voor meer info:
walsbergsbont@hotmail.com

De carnavalsronde waarbij filmpjes
getoond werden scoorden de meeste
punten. De wang haakfilmpjes met
het bestuur van de Peelstrekels waren
hilarisch. De uitdossing van de teams
was ook dit jaar weer erg leuk. Verschillende teams concurreerden met
elkaar voor de originaliteitsprijs waar
uiteindelijk team Gratis Bitterballen de
winst binnenhaalden. De enthousiasmeprijs ging naar team Pocahontassen.
De strijd om de punten zat er ook
goed in! Na 8 ronden waren de podiumplekken van PPQ 2017 bekend;
Met 47,5 punt eindigde team Jong
Okidoki op de derde plaats, de tweede plaats was voor CB bruid met 49
punten en de hoofdprijs ging naar
‘Het laatste rondje kennen we niet’,
met 51 punten. Mark Joosten, Bart
van Lierop, Thijs Manders, Roos van
de Boomen, Roland Aarts en Mark
Mastbroek mochten uit handen van
prins Rob en de jury van de PPQ de
prijzen in ontvangst nemen.
PPQ 2018
De Peelstrekel Pub Quiz commissie is
dit jaar weer met groot enthousiasme gestart met de voorbereidingen.
Jolanda Verberne heeft de commissie
verlaten, maar blijft vol-

Wethouder ca
rnavalszaken
2017,
Theo Linders

Donderdag 1 februari 2018 vindt
in Café De Brouwer in Deurne om
20.00 uur de vierde editie van de
Peelstrekel PubQuiz plaats. De
quiz is voor deelnemers van 18
tot +/- 30 jaar en andere jonggestemden, en de entree is gratis.
De teams bestaan uit minimaal
vier en maximaal zes personen. Er
is plek voor 30 teams dus wees er
snel bij! Samen met de prins van
de Peelstrekels gaan we er een
onvergetelijke avond van maken!
De Peelstrekel Pub Quiz commissie is:
Malou Vonk, Lucie van Deursen, Ilse
van Deursen, Inge Achterberg, Karlijn
Berkers, Sanne van Doorne, Simone
van de Kerkhof en voorzitter Yvonne
van Bussel.
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op actief in andere commissies van de
Peelstrekels. Jolanda, dankjewel voor
je inzet en veel succes. We zijn blij
een nieuw gezicht te mogen verwelkomen, Simone van de Kerkhof. Zij
heeft vanaf de allereerste Pubquiz actief meegedaan in een team en gaat
het nu van de andere kant beleven.

Wethouder van
carnavalszaken 2
017
THEO LINDERS

DE PEELSTREKEL 2018 • EDITIE 59

PRINS SJORS I • PAG 20

Duplexverpakkingen

Gebroeders Nies Vouwkartonnage b.v. is een solide, eigentijdse verpakkingsproducent
die gespecialiseerd is in duplexverpakkingen.

Duplexverpakkingen

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

die gespecialiseerd
in duplexverpakkingen.
Betrokken
en isbetrouwbaar

De directe lijnen intern én naar onze klanten maken het mogelijk met korte levertijden
en een hoge mate van flexibiliteit te werken.

Betrokken en betrouwbaar

De directe lijnen intern én naar onze klanten maken het mogelijk met korte levertijden
en een hoge mate van flexibiliteit te werken.

Kwaliteit én prijs!

Uw werkwijze en kwaliteitseisen zijn onze uitgangspunten bij het ontwikkelen
van uw verpakkingen.

Kwaliteit én prijs!

Uw werkwijze en kwaliteitseisen zijn onze uitgangspunten bij het ontwikkelen
van uw verpakkingen.

Laurens Costerstraat 2-6 • 5753 AM Deurne • 0493 310655 • info@nies.nl
Laurens Costerstraat 2-6 • 5753 AM Deurne • 0493 310655 • info@nies.nl

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

www.expertdeurne.nl
Stationsstraat 47-49
5751 HB Deurne
Tel.: 0493-319389
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Rozenmondèg door
de ogen van de Prins

Door
Fleur
van Osch
Carnaval, het mooiste
feest van het jaar. Geboren als een echt
Peelstrekelinneke. Het is mij met de
paplepel ingegeven. Van kleins af aan
is Carnaval ieder jaar het feest waar wij
als gezin naar toe leven. Voor mij begon
het als dansmarietje bij de Peelstrekels.
In 2005 ben ik jeugdprinses geweest en
nu heb ik natuurlijk 11PK. Een groep
die het ook met de paplepel ingegeven
heeft gekregen om Carnaval te vieren.
Vanaf het moment dat ik echt op stap
ging was het voor al snel dat ik vijf dagen Carnaval ging vieren. En iedere keer
was daar de Rozenmondèg! Een feest
waar een doorgewinterde carnavalsvierder in Deurne toch die maandagmorgen
het bed weer voor uit komt.
Maar dan nu die ene dag in November 2016… Ik was aan het werken bij
Sandroos in Helmond, toen ik Ruud
Hendriks en Iwan van Bussel aan zag
komen lopen. Ik kende ze allebei maar
had de link met Rozenmondèg nog niet
gelegd. Misschien collega’s, maar wel
apart dat ze hier in Helmond komen
lunchen hoor ik mezelf nog denken.
Doe maar een sandwich en een broodje
zei Ruud. Ik kwam het brengen en toen
werd er ook nog gevraagd of ik zo even
een momentje had. Het kwartje viel nog
steeds niet.

ke leuk!” Ik zal eerlijk bekennen, ik
heb in het begin
echt even getwijfeld. Achteraf denk ik,
waarom?
Dan komt
de eerste
vergadering. Leuk,
want
ik
wist niet
precies
wie er allemaal in de
commissie
zaten. In die
v e rg a d e r i n g
werd alles een
beetje uitgelegd
en begon het al
te kriebelen. De jurk
uitzoeken, onderscheidingen maken, het was een
groot feest! Maar wat heb ik
het moeilijk gehad om mijn mond te
houden, zeker toen er hints op facebook
kwamen te staan. Kortom, de reis naar
die ene maandag met carnaval is hartstikke spannend!
Eindelijk maandag
Dan wordt het carnaval, de zenuwen
stijgen en bij 11PK was er toch al een
paar keer Inge’s of mijn naam die werd
genoemd. Ik heb het vaak heet gehad!
Maar toch tot de onthulling vol gehouden dat ik het niet was. Zondag na de
optocht, meestal gaan we dan nog op
stap, maar ik kon mijn zenuwen bijna
niet meer bedwingen dus ben ik maar
eerder naar huis gegaan. Niets voor mij,
maar het was echt nodig! Dan is het eindelijk die maandag! Het ontbijt voor de
eerste keer bij van de Putten. Ik was zo
zenuwachtig dat ik bijna niet kon eten.
Paul van der Steijn en Martijn Elbers
hebben het mij daar nog ontzettend
moeilijk gemaakt. Als excuus zei ik tegen
Inge Albers dat ik mezelf

niet zo lekker voelde dus dat ik ergens
rustig wilde zitten. Ik kon die twee zogenaamd echt niet hebben als ik mezelf
zo voelde, maar dat had natuurlijk een
andere reden. Een goede bodem gelegd,
op de platte wagen en toen was daar de
onthulling. De hints werden toegelicht
en hoe dichterbij het kwam, hoe meer
enthousiast ik werd. Mensen begonnen
mij aan te kijken. Ik dacht ineens dat ik
mijn kauwgom nog in mijn mond had,
daarmee heb ik mezelf bij 11PK verraden. Ik trilde zo van de adrenaline dat bij
iedereen duidelijk werd dat ik het was. Ik
kon alleen maar lachen!
Het podium op
Dan sta je daar op het
podium en wordt er door
de Hosbengels gespeeld.
Dat gevoel is niet met
een pen te beschrijven.
Iedereen die voor je staat
lacht, danst, zwaait en
is blij. En toen mocht ik
eindelijk mijn ‘prinsessenjurk’ aan, heerlijk!
Het begin van de kroegentocht: een groot
feest. In iedere kroeg
ben ik als een echte prinses ontvangen. In iedere
kroeg hing een andere
sfeer maar wel iedere
sfeer was er een waar je
‘u’ tegen zegt. Van het
podium, op de stoelen,
naar het biljart en op de
bar, niets was te gek! Alles kon en er werd super
gezorgd voor iedereen.
Ik heb gehost, gedanst
en genoten van iedereen
om mij heen.

es

mensen die de
kroegentocht mee hebben gedaan. Want zonder al
deze mensen was het niet zo’n
succes geweest. Ik wil via deze
weg ook de organisatie van Rozenmondèg nogmaals bedanken om mij hiervoor te vragen.
Ik voel me vereerd om mezelf
vanaf nu ex-Rozenmondègprinses
te mogen noemen.

Kortom, Rozenmondèg
2017 was voor mij een
hoogtepunt in alle jaren
dat ik carnaval heb gevierd. Ik heb mezelf echt
een prinses gevoeld door
de organisatie,
maar
ook door alle

Of ik…
Ruud begon met de mededeling dat
ze allebei in de commissie van Rozenmondèg zaten. Toen werd alles duidelijk. Ze komen mij vragen of ik Rozenmondègprinses wil worden!!! Ik werd
eigenlijk al helemaal hyper van het feit
dat ze aan mij hadden gedacht. Is dat
iets voor mij? Kan ik dat wel? Wat
moet ik dan aan? Als vrouw gaan toch
meteen die dingen door je hoofd heen
spoken! Vooral die laatste vraag.
Ik heb meteen papa gebeld en alles
verteld. Hij zei meteen: “Ja, natuurlijk moet je dat doen! Dat is hartstik-

DE SECONDANTEN BLIKKEN TERUG

Door Frank van Helmond en Tjerk Aarts

Eindelijk was 't dan zover: zaterdag 26
november. We wisten ondertussen al
weken wat er stond te gebeuren. Natuurlijk beleef je in die tussentijd wel de
nodige voorpret, maar op een gegeven
moment wil je ook wel graag dat het allemaal bekend wordt gemaakt. Zenuwachtig waren we niet echt. Je zou hier
meer kunnen spreken over een gezonde
spanning. En met name heel veel zin ons
onder te gaan dompelen in het feestgedruis. Door z'n enthousiasme (en waarschijnlijk de zenuwen) reageerde onze
nieuwe Prins al iets voor z'n beurt, maar
toen hij dan eindelijk onthuld was, werden ook onze namen bekend gemaakt.
En toen konden we snel genoeg gaan
doen waarvoor we uiteindelijk toch zijn
gekomen. Feestvieren!
Daarna gaat het dan van start met het
voorprogramma. Van De Peelstrekel
rondbrengen en de diverse recepties,
naar het Walbergs Bont, Rondom de

Prins, Peelstrekelala - met onze eigen
band: BZB – QUATSJA!- avonden (en
afterparty), de Peelstrekel Pub Quiz en
het Prinsentreffen. Geweldig! En dan
moet de Carnaval nog beginnen...

En vrijdagochtend begint het dan toch
echt. Als je 's morgen die bus in stapt
om de scholen te gaan bezoeken stap
je eigenlijk in een soort rollercoaster:
een aaneenschakeling van mooie momenten. Totdat we ineens beseffen dat
er een pop in brand staat en het afgelopen is.
Te veel mooie momenten om allemaal
op te noemen. En wat hebben Rob en
Nicole het geweldig gedaan. Wij hebben
van jullie genoten! Maar wat we toch
ook willen benoemen is het feit dat je
ook de mensen van de carnavalsstichting beter leert kennen. Je ziet dat mensen voor en achter de schermen hard
werken om er elke keer weer een groot
feest van te maken. Maar ook andere
groepen daaromheen die hier ook hun

steentje aan bijdragen. Carnaval is
en blijft een feest
wat je toch samen
moet maken. En dan
natuurlijk nog onze
vriendengroep. Niet
allemaal even grote fan van carnaval,
maar daar was weinig
van te merken... Iedereen deed vol enthousiasme mee. Dat was
echt mooi om te zien.

Special thanks to the
Hôsbengels. Die kunnen
je daadwerkelijk nieuw
leven in bloaze als het
nodig is!
Het was een grandioos feest. Dank
aan iedereen die de carnaval een
warm hart toedragen. Succes en vooral
veel plezier gewenst aan de volgende
secondanten.
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De groenteboer in de stationsstraat
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Betrouwbare en betaalbare auto’s
onderhoud alle merken en APK.

Autofransen Voltstraat 6 5753 RL Deurne
tel. 0493-313418

www.autofransen.com

Al ruim 40 jaar
uw complete
woninginrichter
Stationsstraat 58a
5751 VB Deurne
www.woninginrichterdepeel.nl

Du Pré Groenprojecten
Zet mi deez doag de bloemkes lekker
buiten!
Na un goeie carnaval goan we wir in
tuin en park!
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PRINS ROB
kijkt achterom

Met de vraag of ik een stukje voor
de krant wil schrijven over onze ervaringen als prinsenpaar, zit ik hier
achter mijn toetsenbord. Alles raast
weer als een sneltrein door mijn
hoofd. Wat moet ik toch allemaal
opschrijven en wie moet ik toch allemaal bedanken? Laten we maar
gewoon bij het begin beginnen.
Vanaf de vraag dat Nicole en ik het
prinsenpaar van Deurne wilden worden, krijg je een apart gevoel van trots
door je lichaam. Daarna komt vlug de
spanning om de hoek kijken. Hoe
houden we dit geheim en wat moeten
we allemaal regelen? Maar we worden
hierin perfect begeleid door bestuur,
vorst-vriend Fabian en natuurlijk mijn
secondanten Frank en Tjerk. Dus op
naar de bewuste avond van 28 november 2016.
We stonden gewoon in de zaal toen
mijn gezicht tevoorschijn kwam op
het scherm. De spanning in ons lichaam was meteen verdwenen en
wat kwam er een ontlading uit.
Eindelijk is het zover!
Iedereen mag het weten. Het resulteerde in een geweldige feestavond
samen met familie, vrienden en iedereen die De Peelstrekels een warm hart
toedraagt. De dag
erna moet er eigen-

Carnaval 2017 is voor mij als vader van
de prins een zeer mooie carnaval geworden. Ik ben altijd al een carnavalsvierder
geweest, maar afgelopen jaar heeft voor
mij alles overtroffen! Zeker ook door de
geweldige samenwerking met stichting
de Peelstrekels. Ook onze buurt heeft
zeer hard aan gewerkt om er een groot
feest van te maken.
Rondom de prins, de receptie en de
optocht waren voor mij wel de hoogtepunten. Ik ben trots en blij dat er
zoveel mensen achter ons stonden en
er zo een onvergetelijke carnaval 2017
van hebben kunnen maken voor Rob
en Nicole met hun twee prinsjes Bor
en Sebas. Maar hopelijk ook voor vele
carnavalsvierders van de Peelstrekels.
Alaaf!
Harrie van Rijssel

lijk weer gewerkt worden in de winkel,
maar in plaats van een koopzondag
wordt de dag al een grote receptie.
Daarna kaartjes, bloemen en de vele
felicitaties, waarvoor onze grote dank,
want we voelden ons echt een prins
en prinses.
Dan gaat de veelbesproken trein rijden en tot onze verbazing wordt het
met de dag stiller op onze telefoon. Er
wordt niet meer geappt en we horen
niks meer van vrienden, familie, mijn
voetbalkameraden en de buurt. Het
blijkt al snel waarom, want na een
paar weken wordt de stationsstraat en
ons huis geweldig versierd. Waarvoor
onze dank.
De weken voor de carnaval gaan als
een intercity voorbij met
allemaal hoogtepunten,
waaronder de onthulling van het prinsenbier, uitreiking eerste
krant, ontbijten bij
Mark en Linde, Walsbergs Bont, recepties andere carnavalsverenigingen,
‘s morgens vroeg

om 10 uur bier drinken in Lieshout
om een foto maken voor het ED, twee
schitterende QUATSJA!-avonden, seniorenmiddag, pubquiz, Peelstrekelala,
onthulling carnavalsbruiloft, geweldig
serenade van De Hôsbengels in onze
winkel en als verrassing nog een serenade door Bloast Um Op, prinsentreffen in Roermond, een super drukke
receptie (waar kwamen alle mensen
toch vandaan?) en last but not least:
rondom de prins. Wat is het toch geweldig om te zien wat familie, vrienden, buurt, voetbalvrienden, allemaal
voor ons hebben gedaan en Iedereen
heel veel dank hiervoor.
En als je al denkt in een intercity te zitten, dan weet ik niet meer waar je in zit
tijdens de carnaval. De dagen vlogen
voorbij met wederom alleen maar hoogtepunten zoals Kommer en Kwijl, Sleutelafhalen, cafébezoeken, carnavalsmis en
wat hebben de kinderen genoten tijdens
de optocht. Nu kwamen we er pas achter wat echt carnaval vieren betekend.
Het was gewoon geweldig!
Een apart woordje van dank gaat wel
uit naar onze secondanten Tjerk en
Frank en Roos, want wat hebben we
daar veel steun aan gehad. Ze stonden
ons dag en nacht bij. Echte toppers zijn
jullie.

Vrienden, dat ben je voor het leven…
“Zullen we paar pilsjes gaan pakken bij de prinsonthulling?” Zo begint kort voor
26 november 2016 voor de meesten van ons een bijzonder carnavalsjaar. Op
de avond zelf is het gezellig en op het moment van onthulling gaat Rob door de
spanning al te vroeg te enthousiast in op de vraag of Rob van Rijssel misschien de
nieuwe prins 2017 is. Hij probeert het nog een beetje onhandig te herstellen en
daar trappen de meesten nog in ook.
Jaren eerder hadden we wel verwacht
dat hij misschien een keer prins zou worden, maar nu heeft er gek genoeg niemand rekening mee gehouden. Als het
dan toch definitief bekend is, barst het
gejuich los. Een prachtige avond volgt en
vanuit allerlei hoeken en gaten komen
nog vrienden en bekenden naar Plein 5
om het nieuwe prinsenpaar te feliciteren.
Tja en wat dan te doen als vriendengroep? Geen idee. Nou, daar komt
vanzelf verandering in. Even het programma opvragen en kijken waar we
onze energie en enthousiasme in kunnen steken. En dan begint het: Optocht,
Peelstrekelala, QUATSJA!, Receptie,
Rondom de Prins. Nondeju da is nie
mis. Aan de slag: brainstormen, oefenen, bouwen, klussen, winkelen, bellen, appen, mailen, oefenen, oefenen
en nog eens oefenen, want het talent
is ver te zoeken. Maar oefening baart
kunst, al is de eigenaar van de opnamestudio anders van mening en denkt
dat ons zelfgeschreven lied nooit ergens
naar zal gaan klinken. Maar als we zelf
het eindresultaat horen, zijn we dik tevreden en apetrots. En terecht, de Band
Zonder Boks met het lied “Hij hi de boks
wir an” scoort hoge ogen, wint de publieksprijs bij Peelstrekelala en niemand
kan er omheen: da verrekte lied blijft in
je kop hangen, of je nou wil of niet.

Vader van de Prins

De dames stelen de show bij Rondom
de Prins met een prachtig ingestudeerd
stukje en dansje. Even wordt de vriendengroep uit evenwicht gebracht door
een ernstig ski ongeval van Martijn van
Hooff, een aantal weken voor de carnaval. Gelukkig gaat dat na een aantal
zeer spannende dagen de goede kant
op en tegen de tijd dat het carnaval is,
heeft Martijn zelfs al weer heel even zijn
gezicht laten zien in het centrum van
Deurne. Oef!
Dan de carnaval zelf; Kommer en Kwijl,
Sleutelafhalen, Tis goe dè ge’r bent, allemaal top. De optocht is echt geweldig, iedereen doet mee met de kinderen
waardoor de optocht echt een belevenis
is om nooit te vergeten. Iedereen komt
bij Gasterij Keizer bij elkaar in hetzelfde aangeschafte pak. De maandag is
helemaal het einde met Rozenmondèg
en een topavond onder het Strikkeldak
met Deurne Zingt Mee. En tot slot op
dinsdag de Rock ’n Roll bruiloft en hannebille eten. Nog een feestje maken in
Plein 5 en dan mogen we de pop alweer
naar het plein bij het CCD dragen en is
het allemaal wel heel erg snel gegaan.
We hebben lang niet allemaal carnavalvierders in de vriendengroep maar
deze carnaval was alles anders.

Deze carnaval verbroedert. Een verbroedering waaraan iedereen zijn steentje
heeft bijgedragen op welke wijze dan
ook. We beseffen ons ook allemaal
dat het niet vanzelf komt en dat er
veel (vrijwilligers)werk in gaat zitten.
Zoiets kan alleen bereikt worden met
een tomeloze inzet en enthousiasme
en dan wordt het een geweldig feest.
Peelstrekels en iedereen die afgelopen
carnaval zo gaaf hebben gemaakt, BEDANKT! En komend jaar? Zelfs diegenen die niet zo van carnaval hielden
zitten alweer te popelen!

CARNAVAL 2017…
Een prins in de gelederen!

Door Marleen van Rijssel
Ergens midden 2016
kwam Rob met een
brede smile en een
beetje zenuwachtig
bij ons binnen gelopen. Hij moest
ons iets belangrijks vertellen en
we mochten het tegen niemand zeggen
…zo blij als een kind !
Ons was direct duidelijk
dat een van zijn grote dromen werkelijkheid werd en van
zijn lijstje geschrapt kon worden: Prins
Rob dun Urste van de Peelstrekels en
natuurlijk zijn Nicole als Prinses.
Het Carnaval is bij de families van Rijssel en Van de Mortel diep geworteld.
Onze wintersport vakantie ging duidelijk niet door… Daar hebben we een
andere mooie onvergetelijke tijd voor
teruggekregen in de voorbereiding
met het verzinnen van diverse activiteiten voor en tijdens de Carnaval, het
uitwerken en het maken ervan met
de familie van Rijssel & Van de Mortel
onder het genot van een hapje en een
drankje.
De voortreffelijke samenwerking met
de grote groep vrienden en vriendinnen van het Prinsenpaar om als een
grotere groep met de optocht met
uniforme kleding een mooie wagen
voor de dag te komen. En vooral ook
de fantastische buurtvereniging de
Stationsstraat m.b.t het verzinnen, uitwerken, maken en het versieren van
de Stationsstraat en het Prinselijk huis
met eronder hun winkel. Ook hier wederom diverse gezellige avonden met

De zus &
de ouders
van de Prinses

Of ik als zus van de prinses een stukje wil schrijven om onze ervaringen te
delen? Natuurlijk wil ik dat!

Té gek, fantastisch gaaf, saamhorigheid en betrokkenheid, bloed zweet en
tranen zijn dan toch de woorden die
de lading wel dekken. In september
kreeg ik al te horen dat mijn zus en mijn
schoonbroertje dé prins en prinses
zouden worden. Ik werd gebeld
met de vraag of ik even in de winkel kon komen. Eenmaal achterin
het kantoor viel mijn blik op het
beeldscherm. Bellijst, stond er op
het scherm. Ik wist precies waarover dit ging, met een vader die in
het bestuur heeft gezeten, zelf deze
titel heeft gedragen wist ik goed wat er
staat te gebeuren op het moment van
de onthulling. Ik kon het niet geloven!
Carnaval in het bloed
Super vet om dit nóg een keer van
dichtbij mee te mogen maken, carnaval
vieren zit nu eenmaal in het bloed of
niet en bij ons zit dat erin. November
kwam langzaam dichterbij, er werd zo
heel af en toe over gesproken en mijn
hoofd draaide overuren want er moest

gewerkt worden als het grote nieuws
bekend werd. Rondom de prins, optocht, kleding, cadeau, scepter, het zijn
best wel wat dingetjes die geregeld
moeten worden. Maar, met een grote groep mensen, vrienden, kennissen,
familie hebben we er écht SAMEN één
heel groot feest van weten te maken
met mijn zus en schoonbroertje en de
neefjes in de hoofdrol!
Genoten
Ik heb van ieder moment van hen en
het feest genoten, Deurne zingt mee,
Rondom de Prins, De onthulling waar
wij vol spanning op het verlossende
woord aan het wachten waren, alles
was fantastisch! En ineens was het carnavalsdinsdag, het was klaar, finito, basta, einde verhaal. Vanaf nu geen prins
en prinses meer maar gewoon mijn zus
en schoonbroertje. Rob, Nicole, Bor &
Sebas, hartstikke bedankt!
Het was in één woord: GEWELDIG!

Oud-prins Ad II en ex-prinses Jeanne
Ook wij willen als ouders van de prinses
een bijdrage leveren aan de carnavalskrant. Hoe wij de carnaval beleefd hadden als ouders van Prinses Nicole. Nou,

een hapje en een drankje.
Het was veel werk maar
ook kreeg je er weer
veel gezelligheid voor
terug en vooral de
eensgezindheid en het
enthousiasme van de
straat om er iets moois
van te maken was een
warme deken! Vele
handen maken licht werk
en dat is heel toepasselijk
op de Stationsstraat. Ook financieel werd er zonder problemen de knip getrokken.
De Stationsstraat ... een mooie ouderwetse straat met een rijke Carnavalshistorie met een heel jong hart !
Dat blijft je voor altijd bij. En niet te
vergeten de goede begeleiding voor
de familie vanuit de Peelstrekels. Wat
kan of mag en wordt er verwacht van
de familie … ook weer met een hapje
en een drankje natuurlijk.
De Carnavalsdagen zelf waren in een
zucht voorbij met diverse activiteiten
o.a. de mooie Carnavalsoptocht met
de familie van Rijssel/Van de Mortel
met oud Prins Ad en Prinses Jeanne
& reserve prins Harrie en de vriendengroep was top!
…. Geen wintersport maar daarvoor in
de plaats hebben wij als zwager en zus
van het Prinsenpaar een fantastische
periode gehad dankzij het Prinsenpaar,
de familie van Rijssel/Van de Mortel,
buurtvereniging de Stationsstraat, de
vriendengroep en de Peelstrekels.
Bedankt namens de Bende van 6.
Alááááááááááááf!

daar zullen we eventjes voor gaan zitten.
Het is allemaal heel erg dubbel als je te
horen krijgt dat Rob en Nicole als hét
prinsenpaar van de Peelstrekels gevraagd zijn en volmondig “Ja” zeiden.
Dubbel omdat wij als prinsenpaar in
1990 de scepter mochten zwaaien en
wij dit stokje nu door mogen geven aan
hen. Als ervaringsdeskundigen hadden we een goed beeld van wat hen
te wachten stond; een feest vol met
verrassingen. Een feest voor iedereen.
We genoten met volle teugen van dit
prachtige prinsenpaar en de prinsenkinderen. Want het cliché is waar, als
je kinderen genieten, genieten de ouders vanzelf mee.
Wat ons echter bespaard bleef in ons
jaar als prins en prinses was het geregel
eromheen. Het uitzoeken van de scepter, Rondom de Prins, het versieren
van de straat en hun huis, de optocht,
er komt best wel wat bij kijken maar
met zo’n grote en fijne achterban als
familie en vrienden werd het feest nóg
groter. Wij kijken terug op een mooi,
geweldig feest met een prachtig prinsengezin in het middelpunt! Het was
een feest om nooit meer te vergeten!

DE PEELSTREKEL 2018 • EDITIE 59

PRINS SJORS I • PAG 24

DE PEELSTREKEL 2018 • EDITIE 59

PRINS SJORS I • PAG 25

DE PEELSTREKEL 2018 • EDITIE 59

PRINS SJORS I • PAG 26

Autoboulevard

Helmond
Helmond
N270

HELMOND

Keuze
Keuze uit
uit meer
meer dan
dan 1000
1000 AUTO’
AUTO’ SS

Poorten • Hekwerken
Poortautomatisering • Tuindecoratie
Schoorsteenkappen • Trappen • Steenkorven

ijzersterk

9
N27
9
N27

A67
A67

Lierop
Lierop

Bosch Car
Service Helmond

Janssen Kerres
Renault

Janssen Kerres
Peugeot

Driessen
Opel/Citroën

Oostendorp
Auto

Varenschut 5
T 0492 - 561 222

Varenschut 7
T 0492 - 504 050

Varenschut 7a
T 0492 - 504 030

Varenschut 9
T 0492 - 504 000

Varenschut 9a
T 0492 - 504 080

Varenschut 11
T 0492 - 505 780

Varenschut 13
T 0492 - 745 600

Van den Udenhout

Van Mossel
Helmond

v.d. Nieuwenhuijzen

Carmovement

NobraCars

VDNS

V. D.
NIEUWENHUIJZEN
AUTO’S
Varenschut 15
T 0492 - 530 730

Varenschut 17
T 0492 - 535 170

Varenschut 17 J
T 0492 - 214 010

Varenschut 21A
T 0492 - 588 988

Varenschut 21C
T 0492 - 588 987

Varenschut 21D
T 0492 - 588 975

www.autoboulevard-helmond.nl
www.autoboulevard-helmond.nl

Oude Martinetstraat 11
5751KN Deurne
0493 846533
info@drinks-and-food.nl
www.drinks-and-food.nl

Zonder blikke of bloze
heeft u een nieuwe Kia gekoze
gekoze.

Kom proefrijde bij VDNS en ervaar de voordele.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond
tel. 0492 - 588 970

HE

2
N61
2
N61

Janssen Kerres
Nissan

www.jvdmortelhekwerken.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

evard
Au toboul
D
ONrd
LM
eva
oul
Au tobHE
LMOND

Oostendorp
Auto

de carnaval in!

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77

N270

A67
A67

Berkendonk
Berkendonk

N270
N270

Weten wat uw auto waard is?
Doe de gratis
op kia-vdns.nl

volg borden
g borden
Auvol
tob
ouleva
Autoboulevard
Helmond rd
Helmond
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REGULIERE
ACTIVITEITEN

CARNAVAL
2018

VR. 19.01.18 / CABARET
Mark van de Veerdonk

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017
Onthulling Strikkelkes

VR. 02.02.18 / MUZIEK
Joris Linssen & Caramba

ZONDAG 14 JANUARI 2018
Jeugdreceptie Strikkelkes

VR. 23.02.18 / CABARET
René van Meurs

ZONDAG 21 JANUARI 2018
Peelstrekelreceptie
CS De Peelstrekels

10 & 11.03.18 / MUZIEK
Vox Humana
ZA. 17.03.18 / UITVERKOCHT
Gerard van Maasakkers
VR. 23.03.18 / CABARET
Silvester Zwaneveld
ZA. 24.03.18 / FAMILIE
Brandweerman Sam
DO. 12.04.18 / UITVERKOCHT
Rob Scheepers
VR. 13.04.18 / CONCERT
Abba Revival
14 & 15.04.18 / MUZIEK
Regionaal Harpweekend
Dé Muziekschool Deurne
VR. 20.04.18 / HUMOR
Toppers uit de Ton
ZA. 21.04.18 / DANS
DéDé Dance

PROGRAMMA 2018

ZATERDAG 27 JANUARI 2018
Seniorenmiddag
ZATERDAG 27 JANUARI 2018
Quatsja
ZONDAG 28 JANUARI 2018
Jeugdstekenfestijn
ZATERDAG 03 FEBRUARI 2018
Quatsja
VRIJDAG 09 FEBRUARI 2018
Kommer en Kwijl
MAANDAG 12 FEBRUARI 2018
Deurne Zingt Mee

Wij wensen je veel
plezier tijdens carnaval!

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018
Ukkepukkenbal

DATA - CINEMA
HET WITTE DOEK

8 & 21 januari, 5 & 18 februari,
5 & 18 maart en 2/4 & 15 april.

De Poort 6 • 5751 CN Deurne
0493 - 698 900 • www.vanlieropadvies.nl

WWW.CCDEURNE.COM

advertentie_VLA_Carnaval.indd 1

13-10-17 12:37

R

Behandeling op afspraak

Herstel van: krassen en lakbeschadigingen
Herstel van: krassen en lakbeschadigingen
verweerde
koplampen
• scheurtjes
in kunststof (bumpers)
Herstel
van: krassen
en lakbeschadigingen
verweerde koplampen • scheurtjes in kunststof (bumpers)
verweerde koplampen • scheurtjes in kunststof (bumpers)
Langstraat 146 • 5754 PB Deurne • 0493-354438
Langstraat 146 • 5754 PB Deurne • 0493-354438
www.krasdokter.nl
• 06-53883509
Langstraat
146 • 5754 PB Deurne
• 0493-354438
www.krasdokter.nl • 06-53883509
www.krasdokter.nl • 06-53883509

Vestigingen Deurne:
Stationsplein 9
tel. 0493-317373
St Jozefstraat 30
tel. 0493-782208
info@fysiomix.nl
www.fysiomix.nl

Fysiotherapie,
Manuele Therapie,
Dry Needling,
Psychosomatische Fysiotherapie,
aangesloten bij LongNet,
ParkinsonNet, Handennetwerk,
ClaudicatioNet
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Voor elk huis is
een koper!
Dukaat 3
T 0493 317 323
5751 PW Deurne E info@bidec.nl
I www.bidec.nl

Stukadoren van: - Gevels
- Binnenwanden
- Plafonds

Derpsestraat
78 Deurne
Telefoon:0493-354478
0493-354478 www.bakensmakelaardij.nl
Milhezerweg
4 5752
BE Deurne
www.bakensmakelaardij.nl

Amstel 1 - Deurne - 0493 312 268
Postbus 134 - 5750 AC Deurne
www.mortel.nl - info@mortel.nl
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Wie hí de bôks àn in
de Stationsstroat?

Door Ard van de Mortel, namens
buurtvereniging Stationsstraat

Het ging er al weken over in de buurt;
Wie zou er toch dit jaar prins van
Deurne worden? Het was toch wel
weer eens tijd voor een winkelier uit
de Stationsstraat....Nee.... hij wist al
wie t zou worden want hij há z'n bôks
al afgepast.... Bij Rob. En nee, het was
zeker ginne winkelier.... En toen ging
de telefoon, of we snel naar Plein 5
wilden komen want de Stationsstraat
há wir unne prins in de stroat!
Prins Rob d'n uurste. Wéken hit ie ons
vúr de gek gehouwe! Natuurlijk! Dit
gaan we vieren met buurtvereniging de
Stationsstraat. Snel schakelen zijn we
gewend! Dus aan de slag om de hele
buurt en het prinselijk paleis te voorzien van de nodige versieringen en het

speciaal voor Rob gecomponeerde lied
te oefenen. En dan blijkt dat we niet
alleen veel handelsgeest hebben in de
Stationsstraat maar ook heel veel handige handjes en creativiteit!
De fotoboeken van zijn voorgangers uit
de Stationsstraat, Ad en Christ d’n uurste, zorgen voor veel plezier en nieuwe
ideeën. We hebben het allemaal in eigen huis: jonge ontwerpster Marjolein,
ladderklimmers op hoge leeftijd Thieu
en Jo, lasser/constructeur Piet, vlijtige
naaisters, Diny en Lenie, postbodes
Daan, Bor en Sebas, componiste Rita,
fotograaf Marius en nog heel veel
meer handige Harrie’s. Samen hebben
we de buurt weer stevig op de kaart
gezet: De schônste stroat van Deurne.
Tja, en of ie de bôks án hi, weten we
nou nog nie zeker.....Maar hij há afge-

Niet klagen met gezonde benen

Ex - voorzitter
Martien Thijssen

Alaaf!
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Dit wordt geen gewoon stukje tekst geschreven ter gelegenheid van het feit
dat ik afscheid heb genomen als voorzitter van de Peelstrekels. Natuurlijk
wil ik alle mensen bedanken die mij prachtige jaren bij de Peelstrekels hebben bezorgd. Vanzelfsprekend mijn collega Peelstrekels, de collega carnavalsverenigingen, sponsoren, horeca, gemeente Deurne en alle vrijwilligers
die al die jaren hun schouders gezet hebben onder de activiteiten van de
Peelstrekels. In het bijzonder wil ik de PR|CIE en de Hosbengels bedanken die
m.i. samen met de Peelstrekels de carnavalstrojka compleet maken.
Ik wil echter eerder aandacht vragen
voor iets anders. Wij Deurnenaren klagen teveel! Dat is nog tot daar aan toe,
maar wij klagen met gezonde benen.
Wij brengen m.i. te weinig waardering
op voor alles wat er in Deurne georganiseerd wordt en te weinig waardering
voor al die mensen die dat mogelijk
maken. Ik heb het niet alleen over carnaval. Kijk ook eens naar de Royal Music Night, de Nacht van het witte doek,
het IJsfestijn en zo kan ik nog wel even
doorgaan. Het zijn ook altijd dezelfde
partijen die al deze activiteiten financieel ondersteunen. Ze hoeven dat niet
te doen, maar ze doen het wel! Soms
heb ik de indruk dat de Deurnenaren
rechte “met de
ze geheel ten onDaarom wil ik
nek aankijken”.
er een lans
voor breken dat
wij

lopen carnaval in ieder geval wel de
grótste bôks! We hebben met onze
buurt een heel erg mooie carnaval mogen beleven samen met prins Rob d’n
Urste en prinses Nicole.

Deurnenaren meer waardering voor
deze mensen gaan tonen. Geef ze
eens een amicale klap op de schouder
en bedank ze simpelweg voor alles wat
ze doen.
Terug naar de Peelstrekels. Ex-prins
Stefan I zei tegen mij: “Martien, tel je
zegeningen!” Dat doe ik ook. Ik ben er
trots op wat we hebben bereikt. Het
karwei is nog niet af (is het ooit af?).
Ik zal me blijven inzetten voor de Peelstrekels maar niet meer op bestuurlijk
niveau. Er staat een nieuw team met
enthousiaste mensen, dus de continuiteit is gegarandeerd. Ik wens hen en
onze nieuwe voorzitter Rob van Rijssel
heel veel succes. Ik weet wat het
allemaal betekent…
We treffen elkaar nog wel
bij één of andere gelegenheid tijdens het komend
carnaval!
Alaaf!
Martien
Thijssen

Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes,

Afgelopen jaar heb ik na een aantal schit
kels afscheid genomen als raadslid, waar terende jaren bij de Peelstrereden is simpel: door drukke werkzaam van drie jaar als adjudant. De
heden en nog een aantal andere
hobby’s werd ik gedwongen keuzes te
maken.
Het waren fijne en drukke
onze zeer gedreven adjudant Lex.
jaren waarbij ik veel nieuOnze zeer gewaardeerde collega was
we mensen heb mogen leren
er niet meer en de club zat zonder
kennen. Ik ben begonnen als
Adjudant. Toen het bestuur vroeg
raadslid en organiseerde bij mij thuis
of ik de deze functie tijdelijk wilde
de muntenverkoop. Daardoor kwavervullen totdat er definitief een opmen er al veel mensen over de vloer
volger was gevonden heb ik ja geen ontstonden de eerste gesprekken
zegd, hoe moeilijk ik dit ook vond.
en contacten. Het waren ook bijzonGelukkig heb ik hierbij de club voordere jaren. Tijdens mijn zitting in de
uit kunnen helpen en ben ik in deze
raad van 11 hebben we helaas plotjaren ook hierin heel goed begeleid.
seling afscheid moeten nemen van
Inmiddels hebben we in de persoon

Hallo. Even voorstellen. Ik ben René
van Cuijk, 48 jaar en geboren en getogen in het Deurnese. In navolging
van prinses Ans ( van prins Perry ) en
de raadsleden Ronnie en Mario van
Cuijk, ben ik de vierde van de familie,
die zijn intrede doet bij de Peelstrekels.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam
bij Jetstone BV in Deurne, alwaar ik de
functie bekleed van werkvoorbereider.
Ik woon samen met Melenie in de Heiakker en naast ons twee, bestaat ons
gezin verder nog uit 4 kinderen. Na
een aantal keren flink aandringen door
een paar andere raadsleden, heb ik
mijn beslissing om toe te treden tot de
Raad van Elf, gekoppeld aan een eventueel kampioenschap van Feyenoord.
De rest is geschiedenis en dus wordt
de carnaval van 2018 mijn eerste als lid
van de Raad van Elf.

In mijn vrije tijd fiets ik op de mountainbike of racefiets en ben ik regelmatig te vinden bij SV Deurne, waar ik
als vrijwilliger actief ben en ga kijken
bij mijn jongste zoon. Ook ik ben benieuwd hoe het is om carnaval eens
van een andere kant mee te maken en
kijk er dan ook erg naar uit
en laat het maar allemaal
op me afkomen. De verhalen van de huidige
raadsleden
beloven
echter veel, dus ik zie
het met vertrouwen tegemoet.

Alaaf!

Ik wens iedereen een geweldig carnaval toe.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de gezellige tijden, het
lachen, maar ook de serieuze momenten die we met elkaar hadden
en wellicht tot ziens op een van de
avonden van de Peelstrekels.
Alaaf.
Groeten, Ronny van Cuyk

Afscheid
Vorst Fabian

Carnaval 2017 was een supergave carnaval; samen met Rob, Nicole, Frank
en Tjerk hebben we een mooi carnavalsseizoen gehad. Familie, vrienden
en buurt waren érg betrokken en veel
aanwezig tijdens diverse activiteiten.
En dat was mooi om te zien.

Die twee kleine prinsjes Bor en Sebas
stonden vaak te stralen en zéker tijdens
de optocht boven op de Prinsenwagen,
dat was voor hun een hoogtepunt en
ook voor mij: mooi om te zien. Het
eerste jaar ons Strikkeldak dat was ook
een succes! Geweldig om na het sleutelafhalen met alle verenigingen op de
Markt te blijven, de prijsuitreiking op
een volle markt. En laten we ook vooral die maandagavond niet vergeten,
Deurne Zingt Mee! Er was veel leven op
de Markt.
Na drie jaar als vorst van de Peelstrekels
geef ik dit jaar het stokje over aan mijn
opvolger Ivan van Oosterhout. Toen

NIEUW RAADSLID
René van Cuijk

van Jac Goossens een nieuwe adjudant gevonden en hij heeft al met
veel succes het afgelopen jaar met
carnaval meegedraaid. Een ding is
zeker: de komende prinsen zijn zeer
goed af met Jac.
Jac, heel veel succes toegewenst
met deze nieuwe functie!

Wilco van Moorsel
drie jaar geleden ophield als vorst ben ik
er in gestapt om de
club vooruit te helpen.
Er was toen niemand en
ik wilde de Peelstrekels
hier wel mee helpen.
Dus van raadslid in de
rol van vorst, het waren
drie leuke jaren. Met Prins
Martijn, Prins Mark en
Prins Rob heb ik een leuke tijd gehad, we hebben
gelachen en biertjes gedronken maar ook gezorgd
dat carnaval op rolletjes liep
en het een feestje was. Ook
de raadsleden en bestuur stonden altijd
achter me en hielpen daar waar nodig.
Toen Ivan afgelopen jaar in beeld kwam
was ik blij dat er een opvolger gevonden was. Ik heb het graag gedaan
om de club te helpen, maar ik ben nu

ook blij dat ik weer
gewoon als raadslid tussen de raad
van 11 kan gaan staan. Uiteraard zal
ik dit jaar onze nieuwe vorst Ivan en
nieuwe adjudant Jac een handje helpen
waar nodig is.

Alaaf!

Vorst Fabian

NIEUW RAADSLID:

Mark Mastbroek
Hoi, ik ben Mark Mastbroek. Dit jaar
ben ik toegetreden tot de Raad van
Elf. Wellicht kennen jullie mij nog als
Prins Mark I (2016) In mijn werk was
ik al vaker

in contact met de Peelstekels, ik heb
al verschillende jaren meegedaan met
Kommer en Kwijl en sinds ik prins ben
geweest draag ik de Peelstrekels een nog warmer
hart toe. Ik heb er dan ook
erg veel zin in om met deze
leuke club carnaval te gaan
vieren en vooral ook om
carnaval zoveel mogelijk
een feest te laten zijn van
álle bewoners van Deurne.
Ik ben werkzaam bij het
CCD als Horeca- en
Evenementenmanager en zal dus niet bij
alle uitstapjes van de

Raad van Elf aanwezig kunnen zijn,
maar ik ga mijn uiterste best doen er
zoveel mogelijk bij te zijn. Ik heb leuke herinneringen aan de verschillende
bezoeken die we als Peelstekels doen
aan het bejaardenhuis, Het Rijtven, de
basisscholen, andere carnavalsverenigingen, etc. Maar ook de activiteiten
georganiseerd door de Peelstrekels,
zoals QUATSJA! en de optocht zijn
natuurlijk ook weer erg gezellig om
mee te maken!

Ook dit jaar gaan
we er weer één groot
feest van maken!
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Autopoetscentrale: autowasplaatsen & stofzuigers

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

Telefoon 0493 311041 Fax 0493 310989
E-mail info@smitsdrukwerk.nl
www.smitsdrukwerk.nl

Is specialised in selling earthmoving
equipment,cranes and agricultural machinery.
We always have a wide variety of used machinery,
located in several parts in the world.
For more information please contact:

Voltstraat 19 5753 RL DEURNE, The Netherlands
● T. +31 493 313107 ● F. +31 493 316162
● www.vdhe.com ● info@vdhe.com

Kado shop

ELEKTRISCHE TWEEWIELERS

Van Calis

Voor al uw leuke kadootjes
en bijouterieën

Stationsstraat 30 – DEURNE
Telefoon 0493-312963
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Een nieuwe opzet

CLUB VAN 100
De Sponsorstichting van de Peelstrekels gaat al zeer vele jaren door het leven
als de Club van 100 en heeft als doel financiële middelen te genereren ter
ondersteuning van Carnaval in Deurne en Carnavalsstichting De Peelstrekels
in het bijzonder.
Door het bestuur van de Carnavalsstichting is in het afgelopen jaar al
een aanzet gegeven om te komen tot
een nieuwe opzet van sponsor- en
donatiemogelijkheden. Wij als werkgroep hebben besloten deze aanzet te
adopteren en verder uit te bouwen en
hebben inmiddels allerlei aanvullende
ideeën de revue laten passeren. Echter gebleken is, dat om dit alles voor
Carnaval 2018 goed uit te werken en
te implementeren te kort dag was,
zodat we de nieuwe opzet richting
Carnaval 2019 gereed willen hebben.

Even voorstellen…

Henry van den Berkmortel en Marleen van Eijk
Henry van den Berkmortel is creatief
directeur van Spiegel crossmedia communicatie dat hij samen met Marleen
van Eijk in 1988 heeft opgericht. Naast
de dagelijkse leiding over Spiegel maakt
Henry muziek (o.a. The Gentlemens
AgreeBand), klimt hij regelmatig op zijn
wielrenfiets en maakt hij zo nu en dan
kunst met een kleine k. Marleen, die financieel directeur van Spiegel is en zich
bekommert om onder andere HR, is in
haar vrije tijd o.a. op de tennisbaan
te vinden en zingt in vrouwenkoor De Weef.

el
den Berkmort

Dit neemt niet weg , dat voor de komende Carnaval elke bijdrage meer
dan welkom is en dat u zich als Peelstrekel altijd via een van onderstaande
personen dan wel via www.peelstrekels.nl kunt melden.
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JOCUS

Over Spiegel
Spiegel brengt middels interactieve
mindmapsessies en adviesgesprekken je
doelen als bedrijf of instelling in beeld.
Zo worden er strategische- én communicatieplannen gemaakt. Spiegel creëert
concepten die onderscheidend zijn, voor
zowel de gedrukte als de digitale media
en alle andere vormen van communicatie. In beeld blijven, daar zorgt Spiegel
naast vindingrijke, creatieve concepten
voor met aanvullende disciplines als
fotografie, video en animatie. Spiegel is dé creatieve hotspot van De
Peel en verre omgeving! www.
spiegel.nl
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Drie vooral op het carnaval gerichte gezelschappen hebben zich op hun
toekomst moeten beraden. Met name
de PR|CIE, De Zultkoppen en de Sjaaltjusklup hadden er hun thuishonk. Hun

De PR|CIE heeft in ieder geval bij Gasterij Keijzer een nieuw honk gevonden.
De Zultkoppen hebben het hoofd in de
schoot gelegd en hebben zich opgeheven. Anderen hebben hun eigen oplossingen gevonden. Zeker is, dat het niet
meer wordt zoals het was. Verandering

LID OF
SPONSOR
WORDEN

blijft altijd nodig en dat is niet erg, als de
principes voor de tradities maar in ere
blijven. Hoe deze worden geuit, is een
ander facet.
Jammer is in ieder geval dat met name
de (nieuwe) activiteiten op de Markt
niet uit de verf zijn gekomen omdat de
weergoden niet meewerkten. Vooral
kwam daardoor de nieuwe opzet van
de Carnavalsbruiloft, waarin enkel kenmerken van De Zultkoppen waren meegenomen niet uit de verf.
Ook de gedachte aankleding van de
Markt kwam daarmede in het gedrang.

Wellicht is het voor u, of uw onderneming iets om lid,
begunstiger of sponsor te worden.
Als u lid wordt van de Club van 100 dan sponsort u onze stichting en
levert u ook een bijdrage aan de carnaval in Deurne. Daarnaast kunt
u twee kaartjes reserveren voor de QUATSJA!-avonden. Er is ook een
mogelijkheid om begunstiger te worden, waardoor u vier kaartjes kunt
reserveren.

Het lijkt er op dat het Carnaval minder
wordt bezocht. Niet alleen in Deurne,
maar ook elders. Anderzijds is het ook
een tand des tijd. Ik heb er ondanks dit
alle vertrouwen in, dat het tij keert. Ik
wens diegenen die het feest mee organiseren toe dat ze daar in slagen en met
alle plezier dan weer verder gaan. Meer
dan een halve eeuw Carnaval in Deurne
Centrum is niet meer weg te denken.
Ik wens u allen weer een
goede, geweldige en gezellige
Carnaval 2018.

Sponsors

Arte di Granito
Bakens Makelaardij B.V.
Bidec Stukadoors B.V.
Bij Rob Menswear
Bouwcenter van Hoppe
Brofa B.V.
Companion Customer Care
De Brouwer
Flynth Adviseurs & Accountants
GC Groepscare
Goossens automaterialen
GP batteries
Holten Van De Wal B.V.
Interkosmos Uitzendbureau
Juwelier van Hooﬀ
Louis Aldenzee Montage
Movico
Plein Vijf
Sauce company
Slagerij Van Goch
Slow Food Masters B.V.
TGM B.V.
VDNS Venlo B.V.

en bedankuh ok

Materialen &
Diensten Sponsors

De gunstigste gelegenheid doet zich altijd op het
meest ongelegen moment voor. (Ducharme)

belevenissen op het Stationsplein en in
Stationszicht hebben ongetwijfeld hun
sporen nagelaten en zijn nu herinneringen. Ook geldt dit voor onder andere
Blauw (vur) Schut en de vele trouwe
bezoekers van de in Stationszicht georganiseerde en ongeorganiseerde activiteiten.

Hoofdsponsor

Spiegel Crossmedia Communicatie

Donateurs

Het Carnavalsjaar 2016/2017 was voor verschillende verenigingen en groepen een memorabel jaar. Niet alleen voor hen, maar ook voor vele individuelen die aan het
Stationsplein (of voor diegenen die het willen Zultkoppenplijn, Zultkoopenlaan) herinneringen bewaren. In het verleden werd eerst door Hotel Goossens, Hotel-Café
Stationszicht en de laatste jaren Café-Zaal Stationszicht kleur aan het Stationsplein gegeven.
In de beginjaren van De Peelstrekels
speelde Hotel Goossens nog een rol.
Naderhand was daarvoor een rol weggelegd voor Hotel Café-Zaal Stationszicht en na een zeer lange reeks van
jaren kwam daar in 2016 ook een einde aan. Het Carnavalsjaar 2016/2017
moest het doen zonder Stationszicht,
maar ook zonder Jozef en Gon als uitbaters.

Wij bedankuh

Johan en Elly Verhaegh
Tegelhandel Sterken

an

De Club van 100 kent een drietal
soorten ondersteuners, de Begunstiger (€ 25 of meer), de Erebegunstiger
(€ 60 of meer) en de Sponsor (€ 250
of meer). De laatste jaren is het aantal
begunstigers en ere-begunstigers flink
afgenomen als gevolg van enerzijds
gebrek aan mankracht en anderzijds
door het wijzigen van de tegenprestaties, met name in relatie tot kaartjes
voor QUATSJA! (voorheen Klotgemul). Gelukkig is het aantal sponsoren wel op peil gebleven, zodat tot
en met de komende Carnaval vanuit
de Sponsorstichting een substantiële bijdrage geleverd kan worden aan
de Carnavalsstichting. Echter, het is
duidelijk dat in de toekomst een verhoging van de inkomsten een must
wordt. Het bestuur van de Carnavalsstichting heeft geconstateerd, dat ook
het verdienmodel van de Peelstrekels
in brede zin aan het veranderen is en
nieuwe initiatieven vergt.
Daarom is rond de zomervakantie
2017 een groepje mensen met een
grote betrokkenheid bij De Peelstrekels in overleg met en op verzoek van
de Carnavalsstichting enthousiast van
start gegaan om de Club van 100
weer nieuw leven in te blazen en te
kijken naar alternatieven voor de toekomst.

Hoofdsponsor 2018:
Spiegel crossmedia communicatie

Bakkerij van Ham
Bakkerij Vedder
Lydia’s bloemen
BROFA
Centrum management Deurne
Companion Customer Care
Flynth
Fridus en Harrie de Wit
Gebroeders Nies Vouwkartonnage B.V.
Gemeente Deurne, Brandweer en Politie
JPM Fastfood B.V.
Juwelier van Hooﬀ
PC-inkt en Feest
Reclamestudio Spiegel
Rob Menswear
Wouters Montage & Onderhoud
Van Deursen Bloemen
Movico

JOCUS
OCUS

Alaaaaaaaaaf!!!!!!!

Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden via het e-mailadres, clubvan100@peelstrekels.nl
Voorts wordt aan bedrijven de mogelijkheid geboden sponsor te worden. Wat
wij u als sponsor bieden en wat u van ons mag verwachten kunt u navragen via
bovengenoemd e-mailadres. Heeft u een ander idee over een eventuele sponsoring of wilt u eens iets anders doen dan het gebruikelijke, dan willen we hier
graag in mee denken…

In Memoriam:

Ad van de Mortel

VRUUGER…

Wáár alles anders
Dat geldt ook voor de carnavalskrant. In 1960, het tweede jaar dat De Peelstrekels carnaval vierden, werd voor de eerste keer een carnavalskrant uitgegeven. Als
krant lopen we dus een jaar achter op De Peelstrekels. Toch tellen we net zoveel
edities als dat we prinsen hebben…
Het zou best wel leuk zijn om nog eens door zo´n oude krant kunnen bladeren. Het is daarom wel aardig om te melden dat we bezig zijn om al die oude kranten digitaal te maken.
Het duurt nog wel even voordat dit tijdrovende project is afgesloten, maar we kunnen
nu al melden dat alle oude kranten gescand zijn. De oud-hoffotograaf van De Peelstrekels, Marius van Deursen, heeft zich uit de naad gescand bij de copyshop en Theo
Vosmeer van Heemkundekring H.N. Ouwerling is bezig de bestanden op de juiste
wijze te rangschikken en doorzoekbaar te maken.
Het duurt nog even, maar over enige tijd
kun je op je gemak een duik in het Peelstrekelverleden nemen.

TOT DAN!

Begin december bereikte ons het bericht van overlijden van Ad van de
Mortel. Als Prins Ad II regeerde hij in
1990 samen met zijn Prinses Jeanne
over het Peelstrekelrijk. Ad was bekend als schoenhersteller. Hij begon in
de Molenstraat, daarna op de Markt
in het kleine winkeltje naast bakkerij
van Ham en verhuisde later naar de
Stationsstraat. Aan zijn schoenmakerij werd de verkoop van lederwaren
en andere aan de branche verwante
artikelen toegevoegd.
Beiden hebben in 1990 op hun eigen carnavaleske wijze samen met
hun kinderen Nicole en Corine het
carnaval kleur gegeven, waaraan menigeen fijne en goede herinneringen
aan bewaard. Daarbij bleef het niet
alleen. Ad trad toe tot de Prinsengarde. Daarnaast kon op hem altijd een
beroep worden gedaan voor zijn medewerking en zeker op die terreinen
waarop zijn kwaliteiten tot zijn recht
konden komen.
Ook deed hij mee aan de jaarlijkse
optredens tijdens de Galavonden, Seniorenmiddagen en de laatste jaren
Quatsja. Zijn optreden in de diverse
rollen hebben de nodige lachsalvo’s
opgeleverd. Door De Hôsbengels

werd hij in 2002 geëerd als Ere-Hôsbengel. Alsof het zo heeft moeten
zijn, overleed hij om 11.11 uur op 4
december 2017. Wij zullen Ad missen
en danken hem voor al hetgeen hij
voor de Peelstrekels en het carnaval
heeft gedaan en betekend.
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Your idea, your brand
Voltstraat 22 5753 RL Deurne Tel. +31 493 32 25 22 info@culitoppers.nl www.culitoppers.nl

Your idea, your brand

Voltstraat 22 5753 RL Deurne Tel. +31 493 32 25 22 info@culitoppers.nl www.culi

Your idea, your brand
Voltstraat 22 5753 RL Deurne Tel. +31 493 31 91 91 info@saucecompany.nl www.saucecompany.nl
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Witte jas aan de tot klassiek, wij gaan
van pop, hoempapa et muziek!
voorop m

VAL brand
YourCARNA
idea, your
Vrijdag 9 febr

Ko m m e r & Kw i j l

Voltstraat 22 5753 RL Deurne Tel. +31 493 31 91 91 info@saucecompany.nl www.sau
aanvang 19.30

Zaterdag 10 febr

KICK OFF carnaval

aanvang13.00

't is goe dè ge'r bent

aanvang20.00

i.s.m. de peelstrekels & De Hosbengels

Zondag 11 febr
i.s.m.'tBehoorlijkTragischOrkest

Aanvang na d'n Optocht

Maandag
aa
12 febr
M 06 539 920 50

M 06 539 920 50

Dinsdag 13 febr aanvang 15.000

M 06 539 920 50

www.tomassa.nl

Ere Hosbengel

www.tomassa.nl
www.tomassa.nl

Rozen
Mondeg

aansluitend ... Carnavalsfisje!

Carnavalsbal
+ pop verbranden aanvang 20.00

met de Peelstrekels & de Hosbengels
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Parket

Laminaat

Klik-pvc
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carnaval!

Tijdens carnaval gaan bij ons
de voetjes van de vloer!
Tramstraat 31 | Deurne | T. 0493 - 351004

www.hoek-denholder.nl

WWW.WALKER.NL
Walker Palace - opblaasbare voortent

Florijn 3 • Deurne • Tel: 0493-314828 • info@walker.nl

Florijn 3 • Deurne • Tel: 0493 - 31 48 28 • info@walker.nl
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Bij ons met carnaval veel plezier, met kroketten, pasta & bier !!

Wij wensen de Peelstrekels
een fantastische carnaval

2017
Kijk op onze Facebook pagina’s voor onze programma’s.

Energiestraat 1
5753 RN Deurne
Tel: 085 7823456
www.jumpsquaredeurne.nl
info@jumpsquaredeurne.nl

Wij wensen alle Peelstrekels & alle Strikkelkes een fantastisch
carnavalsseizoen toe!
MOTIVO

Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

DE WATERLAAT 8

STATIONSSTRAAT 67

IN DE CRAMER 148A

T0497 552882

T0493 441111

T045 5506550

S Y S T E M AT

ALTIJD EEN
BETROUWBAAR
ADVIES
OP MAAT

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
BERGEIJK

PRONORM

HEERLEN

Elke zondag geopend

SOMEREN-EIND

TILBURG

BOERENKAMPLAAN 143

APHRODITESTRAAT 2

T0493 441111

T013 5784444

Stationsstraat 27 5751 HA Deurne
Tel: 0493-312091

W W W. N U VA K EU K E NS. N L

www.makelaardijswinkels.nl
www.assurantienswinkels.nl
Bezoekadres:
Kerkstraat 17
5751 BG Deurne

0151134.pdf 1

Postadres:
Postbus 87
5750 AB Deurne

Telefoon 0493 312 468
Telefax 0493 310 145
info@makelaardijswinkels.nl
info@assurantienswinkels.nl
9-7-2015 10:52:38
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Van trubbel in Den Haag
tot een serenade op de wc

Erehosbengel
Frans van den Broek
Je gelooft t of niet; afgelopen carnaval zijn Marie-Jose en ik van maandag op
dinsdag een nachtje in Noordwijk geweest. Gewoon ff de kop leeg, want we
hadden al genoeg trubbel achter de rug en dit was voor ons dé manier om de
batterij weer op te laden. Nou een geweldige maandag gehad, lekker gegeten
en gedronken in onze vertrouwde kustplaats, maar wel een beetje op tijd naar
bed, want dinsdag eerst even naar Den Haag en dan weer rap naar Deurne,
want daar was natuurlijk ook van alles te doen…
We liepen dus die dinsdagochtend
door de straten van Den Haag, belt
onze oudste op, ”Pap wilde ge noar
huis komen, want het gaat niet zo
goed met me”.
Dus met een beetje haast weer terug
naar Deurne, want wat zou er toch
aan de hand zijn? Aangekomen in
de Veldstraat, poort open, doorlopen
naar achter het huis, ’t hoekske om en
nondeju daar stonden iets meer mensen achter in m’n tuin dan dat ik had

verwacht. De Hosbengels met hun
garnituur stonden ons op te wachten.
Om mij tot Erehosbengel uit te roepen!
Fuck! Dat was het eerste wat uit
mijn mond kwam. Ik had alles verwacht maar dit echt totaal niet. Na
wat plichtplegingen en een serenade
buiten zijn we met z’n allen binnen

gegaan. Alles was al dankzij onze jongens en Marie-Jose goed voorbereid,
dus het was een gezellig samenzijn.
Het stucwerk hebben ze kapot geblazen ,de hond is weer loops geworden
en wekelijks kom ik nog wel een sticker van de hosbengels tegen!
Als dank voor de enorme eer, had ik
aangeboden om tijdens hun jaarlijks
concert/bbq op de Schatberg voor
hun het eten te bereiden, dus zodoen-

de was ik met wat hulp (Rene en Jan
nog bedankt) enkele maanden daarna
op de camping.
Het was een gezellige middag geworden. Op een moment moest ik even
naar het toilet. Dus te voet naar het
toiletgebouw. Opeens hoor ik ze achter mij een lopende serenade brengen,
voor mij dus, van de camping naar het
toilet, in het toilet en weer terug, gewoon doorgespeeld, geweldig!

Witte jas
aan de kant,
scepter ter hand,
van pop, hoempapa
tot klassiek, wij gaan
voorop met muziek!

Ere-Hosbengels

door de jaren heen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Maria van Hoek †
Cor Keeren
Harrie Kuypers
Jan Lichteveld
Willie Knijnenburg †
André Schiks †
Hub van Doorne †
Dirk Koster †
Gijs v.d. Broek †
Willie Hoebergen
Rie Koster †

1971
1971
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974
1974

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Henk Seuren †
Kees Brood sr. †
Piet van Ooy †
Frans Hoebens †
Frans van Gennip
Marinus v.d. Loo †
Mien v. Dijk †
Hein Smeets †
Jan Verheyen †
Gé Markhorst †
Willie Bijsterveld

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Charles v Goch †
Broer Verhuyzen †
Piet te Walvaart †
Cees Bink †
Huub Jagers †
Peter v. Oosterhout †
Gerard Geurts
Jo Dekker †
Jozef Hendriks
Frans Kuypers
Jan Rakels †

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Jean Coppus †
Sjaak Obers
Perry Bijsterveld
Geerd Jansen
Toon de Louw
Jo Verheyen
Ad v.d. Mortel †
Wim Kivits
Marius van Deursen
Harrie van Rijssel
Leon van Osch

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Theo Goossens
Martien Maas
Gerard Daandels
Noud Verbaarschot
Cees van den Broek
Christ Manders
Piet Aarts
Martien Thijssen
Theo Lokin †
Michiel Dankers
Frans van den Broek

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Prinselijke Hôsbengels
‘Door Jerom Coppus
Afgelopen carnaval ging voor het eerst in de historie van het Peelstrekelrijk in de
persoon van Rob van Rijssel een prins voorop met een Ere-Hôsbengel als vader èn
schoonvader. Betere carnavalsroots zijn natuurlijk haast ondenkbaar, het verklaarde die vijf dwaze dagen in ieder geval een hoop…
Maar klaarblijkelijk kan het altijd nòg
gekker: tijdens de Prinsonthulling belandde de scepter tot onze bijzonder
grote verrassing in handen van een
Hôsbengel! Prins Sjors d’n uurste zal de
komende carnaval voorop gaan in het
feestgedruis. Zonder dikke trom voor
op de buik weliswaar, maar dat vangen
we als trouwe secondanten wel voor
hem op…
Het spreekt dus voor zich dat we onder
ons lijfmotto ’t Is goe dè g’r bent tijdens
de carnavalsdagen niet zijn weg te slaan
uit het centrum van Deurne. Waar de
ááwverwets gezellige carnavalsmuziek
tot in de late uurtjes zal klinken. Met
polonaises, meezingers, het onvermijdelijke ‘sjoenkelen’ en alles wat verder

van de Hôsbengels mag worden verwacht.
Onze carnavalsdinsdag staat traditioneel in het teken van de bekendmaking
en huldiging van onze nieuwe Ere-Hôsbengel. De 56e alweer… Benieuwd wie
in 2018 deze onderscheiding ten deel
valt? U bent vanaf 15:00 uur van harte
welkom in Plein Vijf om er met ons een
geweldige carnavalsdinsdagmiddag van
te maken. Samen met De Peelstrekels
sluiten we de carnaval op dinsdagavond
vanaf 21:00 uur af in Plein Vijf.
Ons volledige en actuele programma
voor en tijdens de carnaval is te raadplegen via www.hosbengels.nl of via onze
Facebookpagina. Maar ááwverwets
afgaan op de Prinsenveer geeft dit
jaar vrijwel ook 100%-Hôsbengelgarantie…
Wij wensen alle Peelstrikkels
en Peelstrikkelinnekes een
fantastische en onvergetelijke carnaval toe onder leiding
van ‘onze’ Prins Sjors en
Prinses Elke! Graag tot ziens
in de aanloop naar en tijdens de carnavalsdagen:
’t Is goe dè g’r bent!
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WIJ WENSEN U
EEN LEUTIGE CARNAVAL!

Wij zijn de specialist op het gebied van
PVC vloeren, tapijt, horren, gordijnen,
raamdecoratie en verf. Kom eens
langs en laat u inspireren!

HEMA Deurne
wenst iedereen een
fantastische Carnaval 2016!

Kostuums
Accessoires
Hoeden
Pruiken
Schmink
Decoratie

ALLE DAGEN CARNAVALSVERMAAK MET OP:
VRIJDAG 9/2: Kommer en Kwijl
ZATERDAG 10/2: Hollands verdriet

ur weer
e
v
a
Jo goan le
al
v
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n
r
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ZONDAG 11/2: Feest voor, tijdens en na de optocht
MAANDAG 12/2: Rozenmondèg en disco dance op onze verlichte dansvloer
DINSDAG 13/2: Geopend vanaf 17.30 uur. Dan serveren wij de lekkerste stamppot!!!!!

IEDEREEN EEN POTDEKSELS FIJN CARNAVAL!

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

Brabantse nachten
zijn lang...
CARNAVAL
MAANDAG EN
DINSDAG
SLAPEN WIJ
G)
((DE 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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Vrijdag 9 februari 2018

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

WAKANUTGEVE
WAKANUTGEVE
SCHÔN DURSKES
SLEBBERTIES
K3 EN DE DRIEKA’S
HATSEFLATS
HATSEFLATS
DEZIDEGAI!
OVER DE
DE TOPPERS
TOPPERS
N.A.P.
N.A.P.
Boney
Boney eMMers
eMMers
TIET ZAT
D
R
E
E
G
N
O
L
O
R
P
E
G
S
E
C
C
U
S
M
R
O
N
E
S
N
Aanvang 20.30 uur WEGE
Plein Vijf

Café / Restaurant
Markt 5

TAMTAM

Muziekcafé
Molenstraat 13
STUDIOCORB Deurne 06-20686513

Beekman&Beekman
Café / Restaurant
Markt 8

In Den Sleutel
Café
Stationsstraat 8

De Potdeksel

Café / Bar / Restaurant
Markt 4

Het Pandje

Café
Molenstraat 15

DE BROUWER

Cultuur Centrum

Asteffekan

Markt 7

Martinetplein 1

Visser 27

SPECIALE BIEREN | WIJNEN | SPIJZEN
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DAS

Publishers
Voor al uw communicatie! www.daspublishers.nl
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Carnavalsbruiloft 2016

We waren al enkele jaren bezig om te kijken hoe we de Boerenbruiloft wat
moderner konden maken. In 2015 resulteerde dat in Boerenbruiloft Nieuwe
Stijl, maar dit was slechts een eerste stapje naar echt iets nieuws. Daarom zijn
we overgegaan naar een Carnavalsbruiloft met een thema. In 2016 was dit
Rock and Roll. Het was ook de bedoeling om een jonger publiek te trekken en
de verenigingen er meer bij te betrekken. Hierdoor zijn we gaan samenwerken
met Jongerensociëteit Het Walhalla, hockeyclub MHC Deurne en voetbalclub
SV Deurne.
Het enthousiaste bruidspaar Willem
van Diesen en Rachna van Berlo en de
onechte familie waren allemaal rond
de 20 jaar. Samen zijn we deze nieuwe weg ingeslagen. Voor iedereen een
hele uitdaging, maar iedereen was vast
besloten er iets moois van te maken.
De bekendmaking van het bruidspaar
begon met een Playbackshow. Deze
was superleuk en gezellig. Zo kwam
iedereen helemaal in de sfeer van Rock
and Roll. Met Rachna in één van de
acts en Willem in de jury, kon de bekendmaking beginnen. Toen iedereen
op het podium stond maakte de jury
eerst de winnaar van de Playbackshow
bekend. Dit was de hockeyclub met
hun fantastische Elvis-act. Vervolgens
ging Willem voor Rachna op de knieën
om haar te vragen, samen met hem,
op carnavalsdinsdag in de onecht te
trouwen.

l
a
v
a
n
r
ca

Op die carnavalsdinsdag werd het
bruidspaar in een witte Pontiac, onder begeleiding van Bloast Um Op,
de onechte familie en de commissie
de Markt op gereden. Daar werden
Willem en Rachna in de onecht verbonden door Prins Rob 1. Na het
officiële gedeelte kon het feest, onder leiding van de band The
Bad Ties beginnen. Jammer
dat het weer niet mee wilde werken, maar ondanks
dat, was het een geslaagde
middag.
Willem, Rachna en
de onechte familie,
bedankt voor jullie
enthousiaste medewerking.
Commissie
Carnavalsbruiloft

De Carnavalsbruiloft:
Rock ’n Roll
Afgelopen carnavalsjaar verdween de boerenbruiloft van de agenda van De Peelstrekels.
Geen ouderwets bruidspaar in boerenstijl maar een frisse wind door de carnavalsdinsdag,
met dit jaar als thema: Rock ’n Roll.
In samenwerking met verschillende Deurnese verenigingen ging men op zoek
naar een carnavalsbruidspaar dat dit jaar,
zoals gezegd, geheel in Rock ’n Roll stijl
de laatste dag van de carnaval zou gaan
opfleuren. Via Jongerensociëteit Walhalla kwam de commissie carnavalsbruiloft uiteindelijk bij ons terecht: Willem
van Diesen en Rachna van Berlo. Vanaf
toen een aanstaand bruidspaar.
Of Rachna’s geliefde Maikel daar zo
blij mee was, dat weten we nog steeds
niet, maar hij pakte het in ieder geval
sportief op ;)! En zo begon het balletje
te rollen. Ook hockeyclub MHC Deurne en voetbalclub SV Deurne werden
betrokken in de voorbereidingen op
een geheel nieuwe carnavalsdinsdag.
En dat was spannend. Een nieuw

concept met nieuw (jong) volk dat dit alles tot
een groot succes zou moeten maken. En dat is
gelukt! Met name dat nieuwe jonge volk, in de
vorm van de onechte familie van het carnavalsbruidspaar, maakten de Carnavalsbruiloft afgelopen jaar een echt Rock ’n Rollend succes.
Wij willen daarom graag de Peelstrekels, met
name de commissie Carnavalsbruiloft en natuurlijk de fantastische onechte familie harstikke bedanken voor een geweldige carnavalsdinsdag. En natuurlijk ook Prins Rob I voor het ons
in het onecht verbinden. ’t Voelde allemaal net
echt!
Wat ons betreft één groot succes, dus vergeet
niet aanstaande carnavalsdinsdag weer naar
de Markt te komen (Strikkeldome of niet) voor
een knallende afsluiter van de carnaval vol (on-)
echte liefde!

Carnavalsbruidspaar 2017 • Willem van Diesen & Rachna van Berlo
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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

T 0493 315176
MM
0606
1053
1875
5762
5230
info@panhuijzengroen.nl
info@panhuijzengroen.nl
www.panhuijzengroen.nl
www.panhuijzengroen.nl

AUTOBEDRIJF DE WIT
verkoop van personenauto’s

& bedrijfswagens | APK keuringen | AIRCO service | Onderhoud

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

Zeilbergsestraat 41 0493-312182
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Wel lekker eten…
…geen polonaise!

Willie Teuwen
Timmer- en bouwwerkzaamheden

Lever tijdens de carnavalsdagen deze advertentie in
En ontvang 10% korting op je rekening.
Slechts 1 advertentie per tafel.

Eikhofweg 9
5756 AH Vlierden

Tel.: 06-10698828
info@ timmerwerkteuwen.nl

Geldig vanaf 9 februari 2018 t/m 13 februari 2018

Frans Kuijpers
VLEES

25
20
15
10
7,50

5

www.putten-verhuur.nl

T: 0493 - 310 111

2
1

€
Magazijninrichting - Apparaten & Machines - Winkelinventaris - Partijhandel

Stationsstraat 56, Deurne

www.handelshuisdeurne.nl
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Hey
carnavalsvierders

Willige Laagt 1 Liessel
BND005

Telefoon 0493-341260

EXPORT

info@wintersliessel.nl
BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

www.wintersliessel.nl

Al meer dan honderd jaar een vertrouwde band met de horeca in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg

FAMILY BREWERS SINCE 1719
CUSTOMER

BAVARIA

ARTIKEL

BND005

DESCRIPTION

BND LOGO EXPORT CMYK

FORMAT

XX X XX MM

DATE

08 - 06 - 2009

PROPOSAL

COLOURS

BAVARIA DBLUE
BAVARIA LBLUE
BLACK
BAVARIA GOLD

ALWAYS USE A COLOUR PROOF AS A
REFERENCE TO PRINT THE CORRECT
BAVARIA COLOURS.

DUE TO THE PHOTOSHOP DROPSHADOWS,
THIS LOGO CAN ONLY BE ENLARGED UP
TO A WIDTH OF 622MM ( in case of 300
DPI )

GUIDES

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
THE COLOURS IN THE PDF ARE ONLY AN INDICATION OF THE REAL COLOURS.

Uw huis verkopen?
Bel ons even voor een GRATIS
waardebepaling.

Maakt niet uit of het groot, klein,
vrijstaand, tussenwoning, in het
centrum of daarbuiten is, bel ons
maar en we regelen de verkoop wel.

www.blmakelaars.nl
0493-316825

M. Aldenzee LMB VOF
Mechanisatie
Metaalbewerking
Technical engineering

Wij wensen iedereen samen met
Prins Sjors I en Prinses Elke een
muzikaal en mooi carnaval toe!

M. Aldenzee LMB VOF is een bedrijf dat zich al meer dan 40 jaar inzet voor
technische oplossingen binnen de landbouw en industrie. Wij houden ons
bezig met landbouwmechanisatie en metaalbewerking. Deze 2 takken zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het bedrijf is eigenlijk nog de smid van
vroeger die helemaal met de tijd is meegegroeid. Wij beschikken over
werkplaatsen met een modern machinepark. Bijna alles kan zelf
geproduceerd worden in eigen huis, en we beschikken over een grote
voorraad aan staalplaten en uiteenlopende profielen om de klant snel van
dienst te kunnen zijn. De kracht ligt daarom ook in het aanpassen en bouwen
van speciale machines en aandrijvingen.

official McCormick
dealer

M. Aldenzee LMB VOF

T +31 (0)493 - 31 56 49

Goorweg 17

F +31 (0)493 - 32 04 21

5752 PR DEURNE

W www.aldenzeelmb.nl
W www.asperge-oogstmachine.nl
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11PK zoekt extra PK!
Afgelopen carnaval was voor 11PK wederom een jaar voor in de boeken.
De gezellige onthullingen van de Prinsenparen, onze deelname aan Peelstrekelala, onze jaarlijkse kussentjesverhuur tijdens de QUATSJA!-avonden en natuurlijk onze deelname aan de optocht. Ons motto: Wij hebben het allemaal
met de paplepel ingegoten gekregen! Ons hoogtepunt? 11PK-lid en oprichtster
Fleur van Osch als Prinses tijdens de Rozenmondeg! Wat een feest om mee te
maken.
Dan nu ons plan voor het nieuwe
carnavalsjaar. Een plan dat eigenlijk
vooral in het teken staat van onze
zoektocht naar extra PK. Want ja,
11PK zoekt nieuwe leden! We hebben heel veel nieuwe plannen en we
kunnen niet wachten om dit alles uit
te voeren, maar hiervoor hebben we
wel mensen nodig.
Denk jij nu: ‘Ik wil super graag lid
worden, maar ik ben geen Ex-Prinsenkind’? Geen enkel probleem! Ben
jij 18+, heb je in september alweer zin
in carnaval en lijkt het je superleuk om

hier een grote bijdrage aan te leveren? Wil jij met ons ervoor zorgen dat
de jeugd van Deurne meer betrokken raakt bij het grote Carnaval? En
vooral, wil jij lid worden van een supergezellige groep mensen welke alle
feestjes rondom de Carnaval meepakken? Neem dan snel contact met ons
op! Stuur ons een berichtje
via Facebook, Twitter of
Instagram (@11PKDeurne) en wie weet ben jij
die extra PK die wij
zoeken.

EX HOOFDSPONSOR

HOPPENBROUWERS

Hoppenbrouwers Techniek is de afgelopen twee
jaar hoofdsponsor geweest van carnavalsstichting
De Peelstrekels. Jos van Bussel, vestigingsdirecteur Hoppenbrouwers Techniek in Deurne: “Het
verenigingsleven is belangrijk voor de maatschappij en wij houden dat graag in stand. We zijn als
ondernemer graag lokaal betrokken en dat is één
van de redenen geweest om de Peelstrekels te ondersteunen als sponsor. De Peelstrekels heeft haar
sponsors betrokken bij alle festiviteiten en hierdoor
zijn er mooie initiatieven ontstaan. Het enthousiasme van De Peelstrekels en de vele vrijwilligers is
onwijs mooi om te zien. Het heeft er in ieder geval
de afgelopen twee jaar voor gezorgd dat ondernemers en de jeugd in Deurne van iets groots konden
genieten.”

SNAPPIE 2017

ERWIN MARTENS
Hoi carnavalsvierders,
Ik heb vorig jaar de Snappie gekregen van Mark.
Ik had het niet verwacht,
maar ben er wel trots op.
Ik wil iedereen
bedanken die mij
dit gunnen.
Groet Erwin Martens

11PK zoekt extra PK!

FIETSTOCHT 2017

Wij, René, Evi en Marion, waren de
gelukkigen die de fietstocht 2017
mochten organiseren. Samen met onze
echtgenoten zijn we aan de slag gegaan. Ons idee: een Peelstrekel Wittut
te houden. Wij hadden alleen niet zo`n
dik boekwerk als Deurne Wittut.

Na deze muzikale uitspatting zijn we
naar café Dennenlucht gefietst waar de
winnaars bekend werden gemaakt. Dat
was de groep van Henriet. De groep
van Martien won de poetsprijs; wat inhoudt dat ze in januari de beker moeten
poetsen.

De deelnemers werden in groepen verdeeld en toen konden ze aan de slag.
Een beetje regen mocht de pret niet
drukken. Peelstrekel Wittut werd afgesloten met een miniconcert van alle
groepen. Het zangtalent van de Peelstrekels was ver beneden peil…

Nadat we een borrel hadden genomen
en de Fiëstagrill alles klaar had staan,
hebben we allemaal lekker gegeten en
nog wat nageborreld.
Volgend jaar zijn Erwin, Miranda en
Mario de uitverkorenen.

Behoorlijk Tragisch Orkest (BTO)

GAAT FEESTELIJK JAAR TEGEMOET

De meeste mensen kennen het woo
rd “lustra”
als schoonmaakmiddel voor als de
ramen smerig zijn. Voor het BTO echter heeft
het ook een
hele andere betekenis: het feit dat
het BTO
voor de tiende keer op carnavalszon
dag op ge-

heel eigen wijze de optocht opleukt
en dat dit
bont gezelschap aansluitend aan
die optocht
voor de vijfde keer het inmiddels
vermaarde
MertSnertConcert organiseert, bete
kent dat er
niet één, niet twee maar drie lustr
a (meervoud

van lustrum) gevierd moeten wor
den. En dat
gaan we dus ook doen! Begonnen
we tien jaar
geleden door met een bescheiden
en verlegen
gezelschapje van zo’n zeven carnaval
svierders
langs en door de optocht te cruisen;
inmiddels

is dat povere groepje uitgegroeid tot
een meute van zo’n dertig net-alsof-muzika
nten met
een eigen “repertwaar”, een eigen
rizzidentie,
een heuse jaarvergadering met
aansluitend
een schaamteloze teeravond.

Mertsnertconcert

Middenin die jaren wilden we iets
doen
de mensen ook na de optocht te verm om
niet dat ze na de prinsenwagen met aken en
de kraag
omhoog huiswaarts keerden.
In samenwerking met Plein Vijf kreg
en we het
voor elkaar om het eerste MertSne
rtCo
organiseren, inclusief dampende erwt ncert te
ensoep in

een dampende zaal met een keur aan
artiesten.
Dat het een succes was, bleek wel
uit de vele
enthousiaste reacties en de vervolga
fleveringen
in de jaren daarna: een volle zaal,
open
taps, meezingende en dansende meu staande
en -opgeteld- zo’n 50 artiesten die tes
voor
een

consumptiebon, een bordje soep en
een
onderscheiding graag het podium
bekl
en Plein Vijf in vuur en vlam zetten. ommen
Aanleiding genoeg dus om op zond
ag
ari alle registers open te trekken. Tijde 11 februns de
optocht zullen we

ongetwijfeld weer een vrolijke noot
spelen en
na de optocht zal het dak van Plein
Vijf
keer echt af gaan. Volg onze aankondi er én
social media, lees de affiches, houd gingen op
verder ogen
en oren open.
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Zelfs met carnaval
nemen wij u het werk uit handen
Tramstraat 2 - 5751 JK Deurne

www.kantoorvandemortel.nl

• NIEUWE EN JONG GEBRUIKTE VOLVO'S
• WEKELIJKS NIEUW AANBOD
• GESPECIALISEERDE VOLVO WERKPLAATS

26,50 EURO
PER OVERNACHTING

WWW.AUTOVANTILBURG.NL
DUK A AT 1, DEURNE | 0 493 313542 | INFO@AU TOVAN T ILBURG .NL

Hennie Tabor
06-53537725

Vloeieindsedreef 6
5753 SM Deurne
www.autobedrijftabor.nl

Tel: 0493-313091
Fax: 0493-311618
H.Tabor@Hetnet.nl

MANDERS DEURNE BV
VOLTSTRAAT 1
5753 RL
DEURNE
0493-312626
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wenst u een

De Markt 2 | 5751 BE Deurne | 0493-870023
www.restaurantclouds.nl

prettige
carnaval!
Het motto
voor de
optocht
2018 is:
“Zonder
Blikke of
Bloze”

+31 (0)493 - 31.31.31
Helmondseweg 111 • 5751 PH Deurne

+31 (0)493 - 312.000
Helmondseweg 111 • 5751 PH Deurne

+31 (0)493 - 35.11.34

Dé specialist in
Deurne op het gebied
van wintersport!

B l a s i u s s t r a a t 1 0 • 5 7 5 4 AV D e u r n e

Bezoek onze
vernieuwde grootste
wintersportafdeling in
de regio op de eerste
etage.

Bestel voortaan
gemakkelijk met
onze App!

NEN
CADEAUBON

errassen?
Wilt u iemand vCA D E A U B O N !
ze

on
Vraag dan naar

Ook voor het slijpen
en waxen van ski’s.

ITALIAANS SPECIALITEITEN RESTAURANT

SPHINX DEURNE
Steakhouse - Pizzeria - Grillroom
Bezorgen

Openingstijden
Dnsdag t/m donderdag en zondag
geopend van 15.00 tot 24.00 uur,
op vrijdag en zaterdag van
15.00 tot 01.00 uur. Op maandag
gesloten (behalve op feestdagen).

Wij bezorgen dagelijks van 17.00 tot 24.00 uur;
op vrijdag en zaterdag van 17.00 tot 01.00 uur.
De minimale bestelgrootte binnen Deurne is
10 euro en de bezorgkosten bedragen 2 euro.
Bestellingen vanaf 15 euro worden gratis
bezorgd in Deurne. Voor bestellingen buiten
Deurne bedragen de bezorgkosten 4 euro
en is de minimale bestelgrootte 15 euro.

Reserveren
Uiteraard bent u ook van harte
welkom om in ons restaurant
te komen eten.
Wij vragen u vriendelijk om
van tevoren te reserveren.

Oude Liesselseweg 20 • 5751WP Deurne • 0493-380288 • www.sphinxdeurne.nl • sphinxdeurne@gmail.com
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Rolluiken
Roldeuren
Zonneschermen
Binnenzonwering
Screens
Horren

Berkenstraat 26, Deurne • tel (0493) 31 60 01 • www.zonweringdeurne.nl
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Voor duizend Cnaequen

PR|CIE KOOPT
FRATERSHUIS

Door Feek Nieuws
Het Fraterhuis aan de Visser
in Deurne heeft een nieuwe
eigenaar: de PR|CIE.
De elf leden van de PR|CIE
gaan er ook wonen met hun
gezinnen.
Vanuit het pand, dat in 1896
werd opgeleverd, gaat de
PR|CIE voortaan zijn snode
plannen coördineren. De
maandelijkse en tweewekelijkse
vergaderingen vinden er plaats,
er worden Cnaequen gemijnd
en een eigen bier gebrouwen.
Hiermee is een einde
gekomen aan de slepende en
onverkwikkelijke kwestie die de
Deurnese bevolking al geruime
tijd in haar greep houdt.

mijnt. En op de begane grond
wordt het Grand café In den
Vroolycke Opsteeker gesitueerd.
Vooralsnog zal dit café – met
biljart - enkel en alleen voor
de PR|CIE zijn. Wellicht dat
over enige tijd ook de Deurnese
bevolking en toeristen In Den
Vroolycke Opsteeker kunnen
bezoeken. Huismeester annex
kastelein wordt een trappist die
luistert naar de naam Cloeck en
Moedigh. Ook
hij gaat huizen
in het Rijksmonument dat
uiterlijk geen
metamorfose
ondergaat.
Binnen zal
alles aan de
tijd worden
In een communiqué dat de
gebracht met respect voor het
PR|CIE heeft uit doen laten gaan verleden.
wordt melding gemaakt van
Bij De PR|CIE in de kelder…
de koop van het monumentale
In de kelder van het Fratershuis
pand van de vorige eigenaar.
komt een brouwerij waar
Over het bedrag dat met deze
de PR|CIE een eigen bierlijn
koop gemoeid is wordt niet
produceert. De hop die het bier
moeilijk gedaan: duizend
zijn kenmerkende smaak geeft
Cnaequen. De Cnaeque is
wordt geteeld in de voormalige
een virtuele munt die door de
kloostertuin achter het huis.
PR|CIE wordt gemijnd via de
De naam van het bier, een
blockchaintechnologie.
krachtige blonde rakker,
De waarde van de munt
verwijst naar de Heilige
fluctueert als een butsbal en
Willibrordus, de beschermwordt gezien als hét ruilmiddel
heilige van het gebouw.
van de toekomst.
Op het etiket komt de naam
In den Vroolycke Opsteeker BierWilli te staan en een
De PR|CIE gaat wonen op de
afbeelding van de Heilige die
eerste etage. Op zolder komt de van enorme betekenis is
apparatuur die de Cnaequen
geweest voor Deurne <

De Cnaeque gaat het helemaal maken

PR|CIE BAKT LUCHT
Door Feek Nieuws
In de slipstream van het
schijnbare succes van de Bitcoin
is ook de PR|CIE aan het mijnen
geslagen en delft sinds enige
tijd een eigen virtuele munt: de
Cnaeque. Sinds de introductie
- op 17 december 2017 - van
de Cnaeque is de waarde
verelfvoudigd. Muntmeester
Joost van den Broek,

in het dagelijks leven,
penningmeester van de PR|CIE
is laaiend enthousiast en schetst
fraaie vergezichten.

“Nee, we lopen nog niet
binnen, maar we liggen wel
op koers,” aldus de thesaurier
die we om toelichting vroegen.
“We hebben alle pc’s en de
faxapparatuur van de PR|CIE
aan elkaar gekoppeld. Met
het enorme rekenvermogen
dat hiermee is gecreëerd zal
het slechts een kwestie van tijd
zijn of de Cnaeque evenaart
de waarde van de Bitcoin, die
binnenkort ook niets meer
waard zal zijn.”<

E
EXTR A EDITI8
Februari 201

Ereleden
van de PRCIE

Harrie Nuijten
Cor Brüggenwirth
Geerd Jansen
Jozef Hendriks

D’n Opsteker
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
• 2003
• 2004
• 2005
• 2005
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017

Sjef Geerts †
Klaas Vogel
Sien Verbaarschot
Geerd Jansen
Marcel van Nunen
Jan Hoeben
Mies Martens
Henk Bijnen
Han Wouters
Petro Leijsten
Kees Brood
Jozef Hendriks
De Zultkoppen
Christ Manders
Wim Berkers †			
(postuum)
Twan Kroezen
Ad Welten
Mien van Goch
Marius van Deursen
Harrie Munsters		
Willie Goossens
Jacqueline Smeulders
Beitske Vogel
Piet Adriaans
Frans van den Broek
Eugene van den Acker
Jan Welten

Opstöker

Een Pint
van de Sint
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