Geschiedenis van Boetiek Hotel Brasserie Plein Vijf
Welkom bij Plein Vijf, gevestigd in pand nummer 5 op de markt in Deurne. Een pand met een rijke
historie. Graag nemen wij u mee terug naar de vroege jaren van de 20 ste eeuw..
In het jaar 1906 bouwde Hein van Griensven op deze plek zijn sigarenfabriek, die hij tot zijn dood in
1916 heeft geleid. Zijn weduwe en kinderen hebben na zijn dood de fabriek staande proberen te
houden, maar in 1922 ging de sigarenfabriek failliet.
De oude sigarenfabriek trok in 1924 de aandacht van Ties van der Heijden. Hij kocht het pand en liet
het ombouwen tot café met lunchroom, die hij ‘De Peelpoort’ noemde. Van der Heijden bouwde het
pand verder uit en verbond daarmee het pandje op de hoek van de Markt en de Helmondseweg via een
lange middenbouw met de oude sigarenfabriek.
‘De Peelpoort’ werd na de dood van Van der Heijden overgenomen door Toon van de Goor. Op
zaterdag 12 januari 1952 heropende Van de Goor vol trots de lunchroom op de markt. 17 jaar later, in
1969, brandde ‘De Peelpoort’, tot groot verdriet van Van de Goor, volledig uit. Het aangrenzende
zaaltje om de hoek bleef grotendeels gespaard, zij het dat alles zwartgeblakerd en vuil was geworden.
Jaren heeft “De Peelpoort’ stil gelegen. In 2001 zijn zelfs de plannen voor een complete nieuwbouw
afgeblazen. In 2004 blaast de nieuwe eigenaar, Leon Verdonschot, nieuw leven in de oude
sigarenfabriek met een volledige renovatie. Hij maakt het pand direct toegankelijk voor de Markt en
bouwt een nieuwe hotelaccommodatie achter het pand. Hij verpachte het pand aan Gerda en Henk
Sleegers. Het hotel hield de naam Peelpoort, maar het restaurant werd heropend als café-brasserie
‘Het Vervolg’.
Na het onverwachts overlijden van Henk, werd het pand verkocht aan Marc Janssen en Ingrid Kollee.
Zij hebben er voor gekozen om het hotel en de brasserie één dezelfde naam te geven, en kozen voor
Plein Vijf. ‘Plein’ omdat het pand op het ‘pleintje’ van Deurne is gevestigd, op nummertje vijf. Tevens
staat Vijf voor de vijfde generatie én de 5 dimensies die Plein Vijf haar gasten wil laten beleven:
Zien, Voelen, Ruiken, Horen en Proeven.
Tot op heden is de oude sigarenfabriek van Van Griensven een belangrijke ontmoetingsplaats voor de
Deurnese bevolking. Sinds 2012 is het pand in bezit van de heer en mevrouw Loverbosch en bekend als
Boetiek Hotel Brasserie Plein Vijf. De Vijf dimensies worden nog steeds nagestreefd, en de sporen van
de oude sigarenfabriek zijn nog altijd goed te zien.

