
Uitgegeven door de narren van 

het Peelstrekelsrijk. 
1960 De redactionele verantwoordelijk

heid berust bij alle Peelstrekelin
nekes en Peelstrekels. 
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Beste mensen van Deurne. 
Ter gelegenheid van mijn proclamatie tot zijn. Laat ons toch versta.ndig zijn, lat~n 

Prins Hein den Urste van het rijk de wij ons allen verenigen·; om eendrachtig. 
Peelstrekelinnekes en Peelstrekels, is het ·als leden van onze goegemeente prettig 
mij een grote eer vanaf deze plaats het Carnaval te vieren. 

woord tot U allen te richten. Het is een gelukkige omstandigheid dat, 

Tot mijn groot genoegen is het eerste jaar nu ik zelf in het vorstverlet ben, wij een 
onder de allerzotste heerschappij van prima opvolger gevonden hebben in de 
Prins Jan den Urste, allerbest verlopen. persoon van de nieuwe vorst ons aller 
Mijn grote hulde aan zijne ex-majesteit Kees, die (daar ben ik zeker van) op uit
voer de keurige wijze, waarop hij de scep- stekende wijze de leiding gedurende de 
ter gedurende de zotte dagen van carna- zotte dagen van Carnaval 1960 zal voe
v-al 1959 over het Rijk der Peelstreke- ren. 

linnekes en -strekels gezwaaid heeft. Mijn hartelijke dank verder aan de ad

Mijn hartelijke dank verder aan de com- verteerders in onze Carnavalskrant en de 
petente heren, die mij de eer hebben waar- vele begunstigers en donateurs, die ons in 
dig gekeurd om gedurende Carnaval 1960 staat hebben gesteld om de Carnavalsvie
als Prins te fungeren over het zotte rijk ring ook financiëel te doen slagen. 

van onze aloude Peelgemeente. Ik hoop verder, dat de deelname aan onze 

Ofschoon het is gebleken, dàt niet alle bptocht op Carnavalszondag zal doen blij 
geledingen van onze gemeente hun mede- ken, wat Deurne op dit gebied kan pres
werking verlenen aan de viering van deze teren. 

zotte dagen, is het toch verheugend te Tenslotte is het mij een grote behoefte 
constateren , dat steeds meer mensen op mijn grote erkentelijkheid uit te spreken 
allerlei gebied, het hunne willen geven, aan Bestuur en Raad van Elf voor de 
om deze dagen op een prettige en gepaste buitengewone medewerking, die ik van 
wijze te vieren. Ik ben allen , die dit aan- hen heb ondervonden, ook wil ik hierin 
gaat, daarvoor zeer erkentelijk. gaarne betrekken ons politiecorps, dat op 

Volgens mijn overtuiging is de Carnaval uiterst correcte wijze , zijn medewerking 
op de eerste plaats bedoeld om eenmaal heeft verleend tijdens de diverse festivi
per jaar nog meer als met de kermis, alle teiten. 

zorgen aan de kant te gooien en in pret- Ik wil thans eindigen met de wens uit te 
tige gepaste sfeer uitbundig plezier te spreken, U allen prettige Carnavalsdagen 

maken. toe te wensen, waaraan U steeds met veel 

Ik vertrouw, dat alle Peelstrekelinnekes genoegen zult terug denken. 

en Peelstrekels, deze dagen zoveel moge-
lijk verkleed en geschminkt (ook de oude- PRINS HEIN DEN URSTE. 

ren niet te vergeten) aan het zotte festijn 
zullen deelnemen. • 

Ik heb vanaf de .eerste dag van mijn 
Prinsschap slechts één wens gekoesterd: 
wanneer onze hele gemeente bij de Car
navalsviering betrokken zou kunnen wor
den. Het is mij bekend, da4; er verschil
lende moeilijkheden zijn, maar volgens 
mijn bescheiden mening moet er met enige 
goede wil toch enorm veel te bereiken 

GENEN TAID. 
De lijkt toch nergens op zai vrouw Klum
pers tegen heure men;:;. In plats van urn 
tiën uren nao huis te kommen, laote gai 
ouw 's-nachts om drei uren deur ne kelner 
n6 haus brengen . Hoe kummt dé toch? 
Je vrowke, zet ie , de kelner ha onmögelijk 
eerder taid. 

HET FEEST DER ZOTTERNIJ. CARNAVAL 1960. 

Carnava'i le6o staat voor de deur. In vele Nadat zowel de Geestelijke- als w _reld
plaatsen in/Zuid-Nederland treft men toe- lijke overheid van onze gemeente toe "'!: ;:~
bereidse en om de bloempjes weer eens den in onze Carnavalskrant een bijdrage 
buiten , tf zetten, in dit geval, om weer te leveren, ben ik als voorzitter van de 
eens zot e doen en menige zaak op goed- carnavalsvereniging er recht trots op, hier 
moedige wijze te hekelen. In onze ge- nog iets aan te mogen toevoegen. 

meent i "kt de carnavalsviering ook op Nu we onze carnavalszittingen en bals er 
gang e omen en gezien wat in enige voor dit jaar weer op hebben zitten, blijkt 

voorbije - ~ren werd gepresteerd, mag ver- dat de belangstelling voor onze vereni
wacht w · rden, dat men er langzamerhand ging belangrijk is gestegen. De avonden 
ingroeit . ~r is durf voor nodig, gerijpt, waren goed verzorgd, werden druk be
wijs inzü:.'1t en een spitse geest, om zaken, zocht, en dus ook een financiëel succes. 
instelling n en · bij uitzondering personen, De uitwisselingsavonden met de carna
op goed moedige wijze te immiteren en in va lsver. Fidelheide te Lobberich (Old.) 
het zonnetje te zetten. mochten er eveneens zijn. 

Deze ku.- st die in de oudere carnavals- Het .hoogtepunt van deze carnaval zal de 
centra zo goed verstaan wordt, en door optocht worden op zondagmiddag. Wan
inventiev geesten soms voortreffelijk neer de voortekenen niet bedriegen zal 
vermakeh k wordt beoefend, zal in Deur- de deelname aanmerkelijk groter zijn dan 
ne nog m1eten rijpen. Men krijgt wel eens vorig jaar. Diversen buurtschappen en · 
de indru),, dat nog getast wordt hoever verenigingen zijn reeds weken bezig met 
men in d<: ~ ~itbeelding van sommige voor- hun wagen. Tevens zijn door ons reeds 
stellingen J""an gaan. In het kort komt het een drietal korpsen aangetrokken ter op
hierop neer, dat hekelen niet kwetsend luis tering. 

behoeft. te zijn en vrolijkheid niet in grove Tijdens de carnavalsdagen zal onze Prins 
bespo~tm g moet ontaarden. De betro~ken Hein den Urste met gevolg zijn verplich
orgamsat1es zullen zich soms mati.~mg tingen tegenov er de gemeenschap nako
moeten opleggen, maar ?ok dan bliiven / men, en Prins ·en gevolg staan er borg 
er nog genoeg gebeurtemssen om te ver- 1 dat zulks degelijk zal gebeuren. 
we~.ken. 9e opzet blijve, dat zoveel mo- ~~~ bescheiden mening is , dat wij als be
gell)k iedereen er vreugde pan beleeft. stuur en leden zeer tevreden mogen zijn 

Dan ook kan de overheid ,......, al worden met de gang van zaken in onze vereni
o~~ somrn ~ ge harer .~.aken op carnavaleske ging. 

WlJZe beco' mentaneerd ,......, ?~grip en ge- Mag ik dan in deze, onze lste carnavals
noegen ~ . .::,ieven aa~ de u1tmgen ha~er krant, hartelijk dank brengen aan onze 

burgers - i ~ : n !i het rsgentschap van Prms 1.1'. Bcrgemees ler, onze Z ét.:r Eerw. Heer 
C'lrna"' t \ ;- • p d" d IT 

· - , ·, · --1t ' - 1 astoór en on ze a JU ant van po 1 1e voor 
ln het go , de vertrouw.en, dat de Deurne se r hun voorwoord , en vertrou , dat 't geen 
carnava l s-~erenigingen een daverende en door ons plaats ~ l i jk hoogstt gezag naar 
nette v1ermg van carnaval voorstaan, voren wordt gebracht, ook ter harte 
wens ik hen alle medewerking en welsla- wordt genomen, zodat we straks kunnen 

gen toe. zeggen ons carnavalsfeest is weer zonder 
Deurne, febr . 1960. een enkele . wanklank geslaagd. Verder 

De burgemeester van Deurne, 

SWINKELS 1.b. 

dank aan allen die ons financiëel gesteund 
hebben . door plaatsing van 'n advertentie, 
of door 'n bijdrage als begunstiger. 

Veel plezier wenst U 

Toen een Peelstrekel honger kreeg op zijn 
onlangs gehouden uitstapje, las hij voor 
het raam van een eetzaakje: " Bal gehakt, 
brood met zuur 25 cent". De Peelstrekel 
ging binnen bestelde dit, de ober bracht 
het gehakballetje, waarna de Peelstrekel 
naar 't brood vroeg. Dit zit in het gehakt 
verwerkt zei de ober, en het zuur vroeg 
hij toen, dit krijgt U wel als U het gegeten 
heeft . zei de ober. 

de Voorzitter van de Peelstrekels, 

W . GEERTS. 

Een onhandige echtgenoot wil een schil
derij ophangen en zoekt het benodigde 

gereedschap. 
"Hamer en spijkers liggen in de tafella", 
zegt zijn vrouw, "en ook de hechtpleis
ters". 

( 

'i>roeramma : 

ZONDAG 28 FEBRUARI 

12.30 u. Direct na afloop der laatste H . Mis, officiële ontvangst ten ge

meentehuize. 

13.11 u. tot 14.11 u. Receptie in Hotel H. Goossens, Stationsplein. 

14.30 u. Opstellen van de groepen en wagens. 

Wagens en groepen van volwassenen in de Romeinstraat. 

Kinderen, in de Tramstraat vanaf station tot Hotel van Baars. 

15 uur Grote Carnavalsoptocht, welke de volgende route zal volgen: 

Stationslaan, Stationsstraat, Past. J acobsstraat, Wilh. Plantsoen, Hel

lemanstraat, Heuvelstraat, Lugekerk, Wiemel, Molenstraat, Markt, 

Visser, Kruisstraat, Molenlaan , Europastraat, Molenstraat, Linden.

laan, Kerkstraat, Helmondseweg, Heuvelstraat , Stationsstraat; Markt. 

ZONDAG na afloop van de optocht en maandag en dinsdag, bezoek aan de 

diverse feestlokalen door Prins Hein den Urste met zijn gevolg en 

Hofkapel. 

MAANDAG en dinsdag om 12 uur v.m. bijeenkomst van Prins Hein den 

Urste met zijn gevolg en Hofkapel in Hotel H. Goossens. 

1 

Elke avond vanaf 10 uur verblijft Prins Hein den Urste met zijn gevolg in 

de Residentie ;,Hotel de Zwaan", Markt. 

\....~~~~~~~~~~~~~--~~~~~_) 

> 
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MUTEMUR 

et nos mutemur cum illis! 

Een oud schrijver heeft eens gezegd: "De 
tijden veranderen, laten wij meegaan" . 
Deze gedachte kwam bij mij op , toen Prins 
Carnaval 1960 mij vroeg om een stukje 
te schrijven in de Carnavalskrant. 

Het is nog niet zo lang geleden, dat een 
Carnavalsvereniging ·en de geestelijkheid 
op min of meer gespannen voet met elkaar 
stonden. En misschien moet daarbij de 
nadruk gelegd worden op méér. 

Het was daarom op zich al een gelukkig 
verschijnsel, dat vorig jaar de Carnavals
vorst mij durfde vragen: "Pastoor, wat 
denkt U van Carnavals-optocht?" Omdat 
deze nog niet had plaats gehad, kon ik er 
nog niet over denken. En toen hij had 
plaats gehad, was ik al gauw zo ziek. dat 
ik maar beter deed aan iets anders te 
denken dan aan "wereldse vermaken". 

Veur goei en degelijk schilderwèrrek 

naor Jan van Bertje in de Zailberg. 

Ook veur de 

schoonmaak 
ruim gesorteerd in behang en vèruf 

in alle soorten en kleurre. 

~ 

. 1 

Jan 'Koppens 

IDIE ~ SlllEIQ, ~ 
De winkel van de Zeilberg . 

~ 
Levensmiddelen 

Huishoudelijke artikelen 

Tabak 

Porselein 

Aardewerk 

Galanterieën 

Drogisterij. 

Beleefd aanbevelend A. v. d . GEVEL 

Kou g~vat bij het kijken na"' de L et. In 
ieder geval heb ik geen spijt gehad, dat ik 
de stoet twee keer zag voorbij trekken. 
Want toen zag ik ook de geest) die er 
heerste, en de fijne stijl, die w nage
streefd. En ik was blij, dat déz Carna
vals-vereniging feest kon vier .._zonder 
tot platvoers lawaai over te gaa . Toen
maals heb ik de voorzitter reeds gefelici
teerden bovendien hem bedankt voor de 
attentie, · die ik op mijn ziekbe van de 
Raad van Elf mocht ontvangen Hadden 
wij in een zotte bui elkaar gev den? Zij 
door hun optocht en ik door jn ziekte. 
Thans kan ik niet ander,s wense , dan dat 
Carnaval 1960 door dezelfde g ede men
sen in dezelfde goede geest g geleid 
worden. Maar ik ·doe niet meer o zot als 

vorig jaar! > , 
PASTOOR v. D~NTER. 

Pr i jsuitreikir l~ ~ 
De prijsuitreiking van de prijzen zal gè

schieden door Zijne Hoogheid P ~ ins Hein 

den Urste, direct na afloop van de Op

tocht op de Markt vanaf de Prinsenwa

gen. 

De volgende prijzen worden tdFgekend: 

le prijs f 150.- 2e prijs f 100.-

3e prijs f 50.- 4e prijs f 25,-

en verder, nog enkele andere PEijzen. 

De deelnemende gecostumeerde (kinderen 

ontvangen een tractatie, aangeboden door 

Prins Hein den Urste. 

Een zeeman schreef elke dag êen brief 
naar zijn geliefde. Toen hij met verlof 
thuiskwam was zij met de postbode ge
huwd. 

VERGAONE GLORIE! 

Moeder blaait in ne fotoalbum en Jantje 
die meekiekt, zee: Moeder wie is toch die 
slanke knappe Heier me die schon krullen , 
die door neven ow stee op die foto? 
Mer Jantje zee moeder, dé ziede ge toch, 
des is ow vadder. 

Dan wil ik wel 'ns weten, moeder, wie 
dien dikke vent is mee die kletskop die 
bai ons inwont! 

CARNAVAL 1960. 

Bij het verschijnen van deze "Carnavals
krant" voldoe ik gaarne aan het verzoek 
van " Prins Hein den Urste" een kort 
voorwoord te schrijven. Een verklaring te 
geven over de betekenis van "Carnaval" 
en het "Carnavalvieren" laat ik gaarne 
aan anderen over. 

Het is nu eenmaal een feit dat Carnaval 
ook hier in Deurne steeds meer gevierd 
wordt hetzij in het openbaar hetzij in be
sloten gelegenheden. Het is goed dat de 
mens van tegenwoordig, in deze zenu
wentijd, af. en toe gelegenheid heeft zich 
geheel los te maken om de dagelijkse ge
dachten aan atomen, ionen , isotopen, 
radio-actief en al die andere narigheden 

~ ' ~ · · .». . c. on\ec\\e 
Manu\acll\iTen ~ · . . . 

\f'J a\a C,orse\\er\e .. 

ie\. sob 
u eutne 

}J\.at \(.\ 

die het leven zo vol zorgen maken. 

Laten we met Carnaval een paar dagen 
zorgeloos zijn, laten we lachen en pret 
maken en de ernst der tijden even verge
ten om daarna met Aswoensdag de bete
kenis van het leven weer serieus op te 

nemetJ.. 

Maar plezier, doe dwaas en doe dol doch 
vergeet niet dat ook pleziermaken aan be
paalden normen van fatsoen , matigheid, 

·enz. is gebonden. 

Zo'n "carnavalviering" is eenieder ge
gund. "Deurne alaaf" . 

Th. M . M . VAN BOVEN. 

Adjudant der Rijkspolitie. 

" Het is dus werkelijk een belediging, een 
dame een kameel te noemen?" vroeg de 
veroordeelde aan de rechter! 
" Natuurlijk" 
" En als ik een kameel een dame noem is 
dat dan strafbaar?" 

"Neen" 
Hierop komt een tevreden trek op het ge~ 
zicht van de jongeman, want voor de 
dame de hoed af en begroet ze: "Tot ziens 
dame". 

Een kleine jonge is met zijn vader voor 
het eerst in de stad. Daar ziet hij een 
negerin, " Pappie" , zegt hij , " zie je dat die 
vrouw daar een zwart gezicht heeft?" 
"Zeker manneke, dat zie ik, zij heeft niet 
alleen een zwart gezicht, maar is hele
maal zwart van top tot teen". 
"Maar Pappie waarvan weet U dat toch 
precies?!! 

Een baron zocht zijn chauffeur, maar 
vond niemand dan het dochtertje van de 
chauffeur: "Waar is jouw pappie?" "Och 
dat weet ik niet" en speelde rustig met 
haar· pop verder. "Jij schijnt niet te weten, 
wie ik ben, is het wel?" "Toch wel. U 
bent de man, die mijn pappie af en toe in 
zijn wagen meeneemt" . 

Het aangewezen adres voor 

vers gesneden groenten 
en de beste soorten fruit is 

Frans Cruijsen 
Zeilbergs?-straat 25 Deurne Tel. 881 

1 , . 

Eerste klas waar 

verkoopt men daar 

J. 

Bezoekt tijden de 

carnavalsdagen 

Café 

Timmers 

\Onze prod ukten voldoen 

aan de hoogste eisen. 

E. v.d. LOO 
Reeds 30 
bekend 

Voor alle verzekeringen 
jaar 1 heeft de N.C.B. 

... 
Beleefd aanbevelend 

Coöp. Zuivelfabriek 

St. 5 öicloruó -

Groothandel in 

tabaksartikelen 

HELMOND 

in Deurne 

':{!,,. 93akker 
Groente- en 
Vishandel 

een prima polis . 

Agentschap voor Deurne 

P. Jegerings Pzn. 

Deurne Mgr. Berkvensstraat LIESSEL 
Kantoor Boerenbond 

Tel. 310 na 6 uur 866. 

Hedde ge 't bij Wismans 1 Ook u1· dens de carnaval 
al eens bekeken, 

des ene snij er moette ge weten. 

Hei makt pekskes veur ulliejen auwe, 

mèr ok veur de jeugd 

dè moette ge onthauwen. 

Kom nae die daegen mer is an, 

ge slaegt dur ben ik zeker van. 

Huub Wismans 
t.o. BIO-VINK 

Telefoon 412 

met veel plezier en pret blijven 

Uw verzekerde risico 's gedekt. 

• 1 
Assurantieèn en hypotheken, 

• l 
W. DONKERS \ 
Helmondseweg 34. 1 

A L L E ve r~ ekeringen. 
! 

Voor al Uw 

bloemwerken 
naar 

• 

Bloemenmagazijn 

DAMESKAPSALON 

Steeghs 
Annie v. 
Heuvelstraat 13 

,Nunen 
Haageind 24 

Tel. 909 I Tel. 419 
Stationsstraat 32 

Tel. 964 



c:Qe"taurant "'])e Cf>eelpoor,,,__t - " 

adres voor bruiloften 

Eigen. A. v.d. Goor 

het en partijen. 

"""""""""""""" ... """""""""""""" .... """"""""""""""" 

Liesselseweg 

· Uw adres voor 

Brood, Banket en Levensmiddelen 

ADtv1A 
confectie 

Deurne. 

Er is bij ons steeds plaats voor 

nette meisjes .. 
Prettige werkkring. 

Uw adres voor 

behang en verfwaren 

SCHILDERSBEDRIJF 

.ll. u...d . mo.~td 

Liesselseweg Deurne 

P. Jegerings 
Deurne 

Stationsstraat 130 Tel. 04930-371 

Aardappelen. groenten, fruit, vis, 

conserven, comestibles, diepvries

produkten, pootaardappelen, 

land- en tuinbouwzaden. 

W . Hoeben & Co. 

Liessel 

Levens middelen bedrijf 

Piet werd in de · operatiezaal gereden, 

maar voor de narcose fluisterde hij nog 

vlug tot de chirurg: "Maakt U de snee zo 

groot als 't kan, dokter!" "Waarom?", 

vroeg de chirurg verwonderd. 

"Mijn vrouw heeft een lidteken van 5 cm, 

het lidteken van mijn moeder is 8 cm, en 

als ik een lidteken krijg van 10 cm dan 

krijg ik eindelijk rust!" 

Voor kwaliteits-meubelen 1 n f.U!llz,èt u,.an, de 

l:ta/1/ue ()... d. YrloJdd - • J. e nd 1960 ') 
Stationsstraat Telefoon 812 U..c.v..u.e aQ..U..0.. • J. v. Bommel 

Tevens het adres voor alle 

timmerwerkzaamheden 

en alle soorten 

gerief hout. 

TIJDENS de Carnavalsdagen 

Karl Schriebl 

Loot dan ouw leeleke bakkes op n 

prentje zetten baij 

Jan v.d. Eijnde 
in de Meulenstraot. 

Ge kant het zelf ook doewen, waij 

hebben flitslempkes en filmkes genog. 

Bezoekttijdens de carnavalsdagen onze 

automatiek. 

Helmondse weg 

VéGé.· 
kruidenier 

Rijwiels.talling.? 
Verzekerd tegen brand 

en diefstal. 

in de Zeilberg 1 Koude en warme 

hapjes. Schee pers bij 

. R ~ Bei1' ers' Jos. van de Mortel 's Zondags geopend . 
- • BROOD EN BANKET 

Klimop-kruidenier 
Nabij station. Prima service. 

Bij een diner vindt een heer het bijzonder --------------

moeilijk met zijn tafeldame in conversatie 

te komen. Na lang denken vraagt hij zijn 

charmante bu].lr: "Wat denkt •iU eigenlijk 

van Formosa" . 0, zegt de dame: dat gaat 

U eigenlijk niets aan. Maar ik draag uit~ 

sluitend "Novanà" . 

Zie de car
naval op zijn 
best in Uw 
eigen huiska
mer! 

Nordmende en Philips
televisie. 

Radio- en combinatiemeubels 

Grammofoons en bandrecorders. 

W. COONEN · DEURNE 

Zelfs door Uw 
mombakkes heen smaa kt ·n 

goed verzorgde siga ar of 

sigaret uit 

"De Kroon". 
nog voortreffelijk ! 

, 

M. Berkers-Jacobs 
Stationsstraat 87 

Een smeerpoes gaat naar de kapper. 

Man zegt hij, scheer me gauw, want ik 

voel me als een stekelvarken. 

0 zegt de kapper, wat de stekels betreft , 

die zullen we er gauw af hebben. 

Kort samengevat. Een verslaggever meldt 

een on·geval aan zij,n krant als volgt: De 

heer Meijer _stak een lucifer aan om te 

kijken of er nog benzine in zijn tank was. 

Er was nog benzine. Zijn leeftijd was 56 

jaar. 

Zaal Van Moorsel 
drie dagen gecostumeerd 

Carnavalsbal 
van 4 tot 10 uur daarna cabaret tot 
kwart voor 12. 

Orkest van 8 pers. o.l.v. René Verstappen 

In Café en kleine Zaal cabaret met 

"De Golfbrekers" o.l.v. H. v. Rooy. 

Prins Carnaval drie daog en gift ellie 
dizze rood. ·Ge doet mer allemaal êve 
gek in hóis en ok op straat. Mer werkt 
het ein of aander van ellie l~ktrisch 

nie. Hál d'r Jan Kuypers dan mer bai 
of bel drie negen drie. 

ELECTRO-TECHNISCH-BUREAU 

·Jan Kuypers 
Stationsstraat 47 - DEURNE 

, 
~-·j " 

\ \ 
- - - ~ ~ 

Tijdens de carnavalsdagen 

Dansen vanaf lt uur 

ORKEST «DE ANIMO'Si. - Bezoek van PRINS en RAAD VAN ELF. 

ZAAL BEKKERS 
na liet daMen ea6a~et 



Vraagt vooral 

\"\/ Drie Hoefijzers, Wertha 
-vv of Stern Bier 

Hazekamp of 

Klaveren Aas Jenever 

Trofee Limonade 

Zilver en Goud 

W. van Loenhout 1 

Stationsstraat 15 D~ume 

geschenk 

Het is fraai, hèt is blijvend. 
Het toont Uw goede smaak, 
en is een compliment aait 
de goede smaak van de ont• 
vanger. 

Voor geschenken naar Ook op de Langstraat kan 't gezellig 

zijn met de carnavalsdagen. 
Kunsthandel {IV 

H G . r 
. oossens- Muziek en 

de Vet prima dranken 

Voor Carnaval" Café Jan Arts 
exclusieve hangers Langstraat 

Mé vastelaovund èètte we 

~ · ~ ':J..eotel «':De ~waafl::, » 
taartjus vlaaijkus en 

kuukskus 

.· 

VOOR Uw 

televisie · of 
radiotoestel 

naar 

H. Tabor 
Molenstraat 

van Kuukskusbakkerij 

Cor Coopmans
Bertrams 

Tijdens de carnaval 
Stationstraot 89 Deurze 

Uw 
J. v. HAM 

Taxi 

Autoverhuur 

Garage 

Skodadealer 

Beleefd aanbevelend, 

Sinds 1882 

P. Bertrams 

Hein Smeets 
Uw bakker, 

Leisselseweg 25 

tillufouwn 381 

Uw kruidenier 

door kwaliteit en service. 

Veur allerhande papierkes, buukskes, pot

leuj en zowal meir, naor dun Hofliveran

sier van Prins Hein dun Urste! 
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Dsurze5e Boewkdrukkrai en kantouwerboewkhandel 

Hiepoteikstraot 17 

tillefouwn 707 

Hedde gallie honger? Dan moette ge naor de Meulestraot. Naor ~ /' 

COan den CJ3~r(f die higet gelijk van hirring tot unnen hoon toew. 
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