Uitgegeven door de narren van het Peelstrekelsrijk.
Derde jaargang
Nummer drie.

1962

l

De redaktionele verantwoordelijkheid berust bij alle
PeelstrekeHnnekes en Peelstrekels. Verschijnt jaarlijks

ê!.arnaval ':Deurne 1962.
De Peelstrekels zijn zich al aan 't loswerken, en alleman die daar gevoel voor heeft,
bemerkt de kriebels al die de voorpret betekenP.n van de naderende vastenavond!
We mogen gelukkig constateren dat, althans in ons gezegend landje, de onverminderd voortdurende welvaart het ook
mogelijk doet zijn dat er eens 'n paar dagen gefeest wordt.
Toch doet het, juist in deze omstandigheden, goed aan dat de organiserende club
daarbij niet heeft vergeten een "goede
daad" te stellen om de ellende die er helaas or_. vele plaatsen ter wereld nog heerst,
te verzachten. Zij stond bij voorbaat de opbrengst der gebruikelijke collecte van de
carnavals-optocht af aan de actie 10 x 1O!
We g'.':ven dus direct voor een bijzonder
goed doel, en de collecte zij daarmede dus
aanbe\ olen.
Tot skt: vier waardig en stijlvol feest, en
bederf het plezier niet met gelal en aanstootgevend gedrag!

navalssfeer, zoals ik reeds memoreerde, doch ook van 't Peelstrekelsgat
Deurne met DE carnavalsoptocht, die
vreemdelingen van heinde en ver doen
komen naar Deurne om even mee te
komen genieten van Deurne's carnaval
)Inwoners van 't "Peelstrekelsgat" die
niet in de optocht zijn vertegenwoordigd, zorgen jullie allen voor 'n hossende, zingende en meegaande mensenmassa langs de kant van de route
die de optocht passeert.
Mensen van Deurne, Peelstrekels en
Peelstrekelinnen, drie zotte dagen staan
weer voor de deur. Laten wij gezamenlijk deze dagen vieren met gezonde carnavalsleut, zodat wij daarna
kunnen zeggen : ",t Was een echte
mooie carnavalviering en in 1963 zijn
wij weer van de partij".
Tot de carnavalsdagen en namens
Prins Jan ·II en Raad van Elf:
"ALAAF 1962".
VORST HARRIE.

Mr. F. Hoebens,
Burgemeester.
ANTI-HONGER-ACTIE "10 x 10"

Carnaval 1962.
Wat we vorig jaar hoopten in ons
voorwoord, werd tijdens de Carnavalsdager: 1961 bevestigd. Een prachtige
optocht met veel belangstelling en drie
gezellige dagen, zonder een enkele
wanklank.
Daar de Carnavalsvereniging zich
dit jor:n nog aanmerkelijk gaat uitbr~ iuel;

cAan alle men6en van ':Deurne.
Ter gelegenheid van mijn procla- tijdens de carnavaleske feestelijkheden.
matie tot Prins Jan den Twidde van
Nu ik toch aan het bedanken ben
het rijk der Peelstrekelinnekens en Pee!- wil ik ook nog alle adverteerders in
strekels is het voor mij een zeer grote onze carnavalskrant evenals de vele
eer, vanaf deze plaats het woord tot begunstigers en donateurs, die ons in
U allen te mogen richten.
staat stellen om de carnavalsviering
Evenals mijn voqrgangersPrins Jan financieel te doen slagen. vanaf deze
den Uurste en Prins Hein den Uurste, plaats mijn welgemeende dank doen
die in de voorgaande jaren veel me- toekomen.
dewerking en steun van U allen hebDan wil ik ook nog mijn grote erben mogen ondervinden, spreek ik de kentelijkheid uitspreken aan ex-Prins
hoop uit, ook op Uw aller medewer- Hein, Bestuur, Vorst en Raad van Elf
king en steun tijdens mijn korte rege- voor de buitengewone medewerking
ringsperiode t"' t.1ogen rekenen, indien en de prachtige samenwerking en de
mogelijk nog meer dan in de voor- goede geest, die er steeds heerst.
gaande jaren, en ook dan zullen wij
De medewerking om dit feest te
straks kunnen zeggen: «Carnaval 1962 doen slagen wordt steeds groter ; hoe
was zó!»
meer mensen er echt carnaval meeGrote hulde breng ik langs deze vieren, hoe beter het feest zal verloweg ook aan mijn beide voorgangers, pen en hoe gezelliger het zal worden.
Prins Jan den Uurste en Prins Hein Dus, strekelinnekens en strekels, zorg
den Uurste, die zich beiden uitzonder- tijdens deze dolle dagen voor schmink
lijk gekweten hebben van hun zware en passende verkleding. Beste mensen
taak en die de scepter tijdens deze van Deurne, viert carnaval op pretdolle dagen met vaste hand hebben tige en passende wijze. Carnaval is
gezwaaid.
een feest voor ons allen. Zet deze daVanaf deze plaats ook dank aan gen de zorgen aan de kant en maak
de bevoegde heren, die mij de eer samen 111et ons pret en plezier.
hebben waardig gekeurd om tijdens
Ik verwacht, dat we in 1962 allede Carnaval 1962 als Prins te fungeren maal, maar dan ook allemaal, mee
over het zotte rijk van onze prachtig carnaval vieren en weer zal het feest
groeiende Peelgemeente.
slagen
Ook mijn hartelijke dank aan onze
Tot slot wens ik jullie allen pretBurgemeester, onze ZeerEerw. Heer tige cmnavalsdagen toe in 1962 en
Pastoor en onze Adjudant van de spreek de hoop uit, dat we steeds met
Rijkspolitie, die steeds medewerking plez. :;r zullen terugdenken aan deze
verlenen, alsmede aan het politiecorps carna valsdrrgen.
in zijn geheel, dat steeds op zeer corPRINS JAN DEN TWIDDE.
recte wijze zijn medewerking verleent

Carnaval-zondag en maandag zijn . de café's
geopend tot 1 uur na middernacht.
Carnavalsdinsdag tot 12 uur middernacht.

re:0Js ·he.. tüelJ:l en 1.5 wa-

qens zich voor de optocht - hebben
wij alvast gezorgd voor een achttal
muziek- en tamboercorpsen ter opluistering. Het prijzenbedrag zal tevens
verdubbeld worden.
Een en ander kost veel geld, en
daarom onze waardering voor de financiële steun van onze leden, adverteerders en begunstigers, die ons
in staat hebben gesteld grotere uitgaven te permiteren.
Onze Hoog Edelachtbare Heer Burgemeester is bereid gevonden ook dit
jaar Prins, Vorst en Raad van Elf op
het Gemeentehuis te ontvangen, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.
De jury krijgt 't dit jaar extra zwaar,
daar ze zowel de wagens als de groepen 'in categorie A en B moet splitsen
en dan beoordelen. Wij zijn er echter
van overtuigd. dat deze neutrale jury
tot ieders tevredenheid zal werken.
Zoals steeds is Adjudant van Boven
met zijn corps paraat om deze dagen
in goede banen te leiden. Laten wij
als publiek en deelnemers hen terzijde
staan, zodat ze hun werk met plezier
kunnen doen.
Hoe wij Carnaval gaan vieren, hebb!3n we de afgelopen jaren geleerd.
Gaat zo voort en U hebt een prettige
Carnaval 1962 in eigen huis.
U allen zonder uitzondering hartelijk dankend voor de ondervonden
medewerking, verblijft met Carnavals
groeten
Voorzitter W. Geerts.

':Deurne c:Alaaf.

Vanaf deze plaats willen wij de jeugd van
heel Deurne danken voor de ruime giften
aan deze actie. Meer dan 80% van de
Deurnse jeugd leeft mee met de ellende
van onze medemensen, en toont dit door
daadwerkelijke hulp.
Maar ook de ouderen weten wat er in de
wereld van vandaag nog aan honger, ziekten e.d. geleden wordt. Geen wonder dat
wij, zonder rechtstreeks een beroep op hen
te doen, toch verschillende giften hebben
orlt\ änge:o, on.dät ook zij n~u i:c.i d.:.htet-wilden blijven bij deze grootse actie van
de jeugd.
Daarom hebben wij gemeend iedereen in
de gelegenheid te moeten stellen om op
een gemakkelijke manier zijn bijdragen te
geven.
U kent de nood in de wereld.
U weet wat U zich kunt veroorloven.
U realiseert U het plezier en het vertier
wat U van deze canrnavalsdagen verwacht.
Goed, prima! Wij willen U dat ook zeker
niet onthouden of dit vertroebelen.
Maar ...... geeft het U geen voldoening als
U iets doet voor de mensen die zulke dagen van pret en jool niet kennen, nee ...
die dagelijks honger lijden.
Voor deze mensen zal tijdens de carnavalsoptocht langs de route worden gecollecteerd.
Wij willen onze dank nog uitbrengen aan
de carnavalsvereniging, die geheel spontaan deze collecte voor dit doel af staat,
terwijl het eerst de bedoeling was, deze
voor de carnavalsvereniging te bestemmen.
Het Actie Comité.

VASTENAOVEND BEPAOLINGEN.
Om te beginnen zetten we alle klokken stil
en waneier dè we ophouwe zegge we lekker nie.

-oWie er niet opgeruimd is, wordt deur de
Raod van Elf opgeruimd.

-o-

Op de taofel goon staon dè mug, maar alleien nö tieen uur 's aovends.

-o-

Bei ne spiets van de Prins of de Vorst mûg
niet gegaopt worre e.n ook nie van: "Ik
moete efkes naor het heuske".

-o-

Hij, die toevallig 'n bietje te veul gedronZo staat Carnaval 1962 weer voor ken hé, mûg efkens het gezelschap verde deur. Vorige jaren is gebleken dat laoten ûm 't nao te mèten.

ook Deurne echt carnaval kan vieren.
Laten we daarom dit jaar onze naam
van echte ware carnavalssfeer op ·n
nog hoger peil brengen.
Door spontane medewerking van de
diverse buurtverenigingen en vele
Deurnese mensen is onze optocht gestadig gaan groeien, laten wij allen
gezamenlijk daarom ook dit jaar meewerken aan een nog grotere en meer
verzorgde optocht, zodat Deurne niet
àlleen de naam krijgt van echte car-

De slotbepaoling: Iedereien kan doeë en
laoten wa dè tie wûl.
Doeë ""."" achter op de gang.
Laote . ". "." asteblief heel zachtjes.
H.M.
ne strekel.

-oOp hol geslagen hoofden kunnen na afloop van de carnavalsdagen worden ingeleverd bij de Prins of de Vorst, die voor
doorsmering zullen zorg. dragen.

,

'"\

Na twee jaar Prins van Deurne te zijn
geweest, voel ik me verplicht om deze
plechtige taak over te dragen aan een an~
der. Het is niet dat ik het niet graag meer
deed, maar andere omsta-ndigheden veran~
deren hier wel ooit iets aan. Nu ik weet
wie de Prins van Deurne 1962 werd, ben
ik zelf blij dat ik deze plaats aan hem af~
gestaan heb. Ik ben er vast van overtuigd
dat Prins Jan 2 in Deurne een groot suc~
ces zal behalen en met hem krijgt U allen
weer een gezellige Carnaval.
Prins Jan 2 veel succes.
Dan gaat mijn gemeende dank uit aan de
bestuursleden die ik hier persoonlijk zal
vermelden.
Dhr. Geerts: de stuwkracht van. de vereni~
ging.
Heinemans: de man op de centen.
Sauvé: een schrijver die niets kan verge~

cprooramma.
ZONDAG 4 FEBRUARI
12.30 u. Direct na afloop der laatste· H. Mis, officiële ontvangst ten
huize.

gemeente~

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.
Ook dit jaar voldoe ik weer g aarne
aan het verzoek van de Prins om een
kort voorwoord in de carn avalskrant
te ~chrij ven.
Ik doe dit te meer gaarne omdat
nog elk jaar de Prins en zijn gevolg
blijk hebb en gegeven leiding te kun
nen geven aan een verantwoord carnavalsfeest.
Daarom h e b ik aan mijn voorgaande artikeltj e s wein ig toe te voegen,
wetende, dat de v iering van Carnaval
in De urne in g oede handen is .
Ik wens de Prins en zijn Raad van
·Elf een ze genrijk bestuur en de D urnese bevolking enige prettige Cmnavalsdagen.
TH . M. M. VAN BOVEN
A djudant der Rijkspolitie

DEELNEMENDE MUZIEK~
GEZELSCHAPPEN.
Tamboerkorps "Helmond West".
Helmonds Mu ziekkorps.
Fanfare " E xcelsior", Zeilberg.
Fanfare "St. M arcellis", Odiliapeel.
Tamboerkorp "Kon. Harmonie": Deurne.
Twee muziekkorpsen uit: Fanfare "Wil~
helmina" V lierden en Deurnese Hofkapel.

Wil

15 uur Grote Carnavalsoptocht, welke de volgende route zal volgen:
Stationslaan, Stationsstraat, Past. Jacobsstraat, Wilh. Plantsoen, Hel~
lemanstraat, Heuvelstraat, Lagekerk, Martinetstraat, Markt, Visser,
Kruisstraat, Molenlaan, Europastraat, Molenstraat, Markt, Helmondse~
weg, Heuvelstraat, Stationsstraat, Markt.

Hen ' is: een zeer grote kracht.
K
tS: de man die veel vervelende din~
gt:n op moest knappen.
Goossens: contactman en de sjouwer van
de
vereniging.
MAANDAG en dinsdag om 12 uur v.m. bijeenkomst van Prins Jan den
Ja mensen van Deurne, aan deze mensen
-te
hebt U veel plezier te danken en ik wens
hen dan nog heel veel jaren van succes
Twidde met zijn gevolg en Hofkapel in Hotel H. Goossens.
toe.
Elke avond vanaf 10 uur verblijft Prins Jan den Twidde met zijn gevolg in de
Mijn dank verder aan Pastoor van Dinter
Residentie "Hotel de Zwaan", Markt.
Burgemeester Hoebens, Adjudant van .Po~
~
litie en zijn korps en aan allen die hun
medewerking aan de Carnaval verleend
hebben. Een grote dank aan de heren van
de Raad van Elf, Boeren Hofkapel en Or~
B. Groepen kest.
De prijsuitreiking zal geschieden door Zij~ A. Groepen
ne Hoogheid Prins Jan den Twidde, direct (boven 4 personen) ( 4 personen en kleiner Tenslotte: Strekellinnekens en Strekels:
bedankt.
na afloop van de Optocht op de Markt
en individuelen)
Prins Hein I.
vanaf de Prinsenwagen.
le prijs f 75,1e prijs f 40,2e prijs f 20,.-De volgende prijzen worden beschikbaar 2e prijs f 35,-3e _prijs f 15,3e prijs f 10,- Men mag niet op andermans of ander~
gesteld:
vrouws stoel gaan zitten, zeker niet als
Wagens categorie A. Wagens categorie B. De deelnemende gecostumeerde kinderen deze al bezet is.
le prijs f 150,1e prijs f 8
-oontvangen een tractatie, aangeboden door
2e ·prijs f 100,Het vrijen in donkere hoekjes, achter grote
2e prijs f 50,bomen of in portiekjes is verboden, tenzij
3e prijs f 60,3e prijs f 25,- Zijne Hoogheid Prins Jan den Twidde.
het niet wordt opgemerkt.
4e prijs f 30,4e prijs f 10,ZONDAG na afloop van de optocht en maandag en dinsdag, bezoek aan de
diverse feestlokalen door Prins Jan den Twidde met zijn gevolg en
Hofkapel.
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de ge veul vur

oew

EIER

Hötel, Restaurant,

beuren

Café

dan m-oetege is=tlaij

Cor Steijn gaon
heuren.
Ontsmettingsmiddelen
voor varkèns- en kippenhokken.

''

''

H. VAN DE VELDEN

het gehele jaar door de zaak

J.

v. Bommel
Vé·gé
Helmondse weg.

VOOR ALLE

voor de P ELSTREKELS.

rilhewHzen

Zondag receptie van de PRINS.

en rijbewijzen verlengen.
Het bekende adres :

H. GOOSSENS
Past. Roesplein

BROUWHUIS
Telef. 04920-4967.
Levering aan p artikulieren en handel.

Deurne

N.V. Roubrouck Dubois
Runds-, varkens- en paardenslagerij

L.

DISTILLEERDERIJ

Met Carnaval en alle dagen
Zult U bij Van Bommel zeker slagen.
En de waar van de V égé
DaarvoC?r krijgt U extra zegels mee.

Met de Carnavalsdagen en ook

BESTRIJDINGSMIDDELEN
WITKALK me t insektendodende werking, kleurcarbolineum, koperaftenaat,
teerprodukten en alle houtconserveringsmiddelen, b etonverf. verf speciaal
voor kassen e n warenhuizen.

CARNAVALSVRIENDEN,

Wouters-v.d. Eijnden
OOK VOOR DE FIJNSTE VLEESWAREN

Martinetstraat 18

DEURNE

Telefooe 2864:

P. STRIJBOSCH,
Stationslaan 17 - Deurne - Tel. 2717.

Hedde ge 't beij Huub Wismans al is
bekeken,
des ene snijer moette ge weten.
Heij makt pekskes veur alliejen ouwe,
mèr ook veur de jeugd, dè moette ge
onthouwe.
Kom mè die daegen mèr is an,
d'r is wa beij. d'r ben ik zeker van.
Veul plezieijer me oewe Prins en de
raod,
Tot straks in de Hypotheijkstraot.

MAASTRICHT

Voor Bedden en
Manufacturen

jl

Bezoekt tijdens de Carnaval

Bezoekt tijdens de

slaagt U nog steeds het beste bij

ZAAL v. d. PUTTEN

Swinkels

WALSBERG.

Zie onze etalage

DANSEN vanaf S uur.

M. Swinkels-Kandelaars
Stationsstraat 134
Deurne

':Bezoek Dan '{>rinó en Cf:2aad 11a11

MM

a

"

•

Na afloop cabaret
tij

maandag tuóóen o en 10 uur.

Carnavalsdagen

~Otel ~inderö
H. SCHRAVEN
Stationsstraat 140

Deurne

IN DE PEEP

,,z

1

ZI BA ''

R. S. STOKVISrijwielen
in diverse kleuren en uitvoeringen.
Tevens stofzuigers, wasmachines,
strijkijzers, huislampen enz.

BELEEFD AANBEVELEND,

1

Math. Verheijen.

.H. v. d. Kerkhof
Haageind 10

Deurne

Tel. 2959

UW ADRES VOOR

Wilt gij met vreugde carnaval vieren?

-

brood en banket

Goed!

Wilt gij daarvoor wat spaarcentjes "besteden"? - Accoord !
Wilt gij echter zonder gewetenswroeging genieten van

actie10xl0
ver en dichtbij -

bedrlllsBledino
slaagt U n a tuurlijk bij

de goede dingen dezer aarde ? Bedenk dan, dat de

zorgt voor het leven van velen -

Va.or al Uw

Confectiefabriek
~Á

W. Rakels

"1.v1ar t•1nezIl

Kruisstraat

V eldstraat 2
Deurne
Tel. 04930-2490

en

neemt vooral het penningske uit Uw overvloed om deze

Café

q)erzekeri110 en

actie te steunen !

Mart. v. d. Mortel

N.C.B.

Doe Uw gave in de collectebus
bij de carnavalsoptocht.

Café
Slijterij
Schoenmakerij

Alle

Zeilbergsestraat

Zeilberg

verzekeringen

'

c:Reiót veili0, reiót comfortabeC

voor iedereen ·

reiót voorcleli0, reiót per

DUS OOK

voor ~
Agent: P. JEGERINGS
Deurne -

Stationsstraat 95

Uw bakker

Uw kruidenier

Telefoon 2866, kantoor 2310

Blasiusstraat 47
Tel. 2437
Zeilberg
Luxe- en Huishoudelijke artikelen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wasmachines - Spaarketels
Haa iden - Kachels
Gereedschappen en IJzerwaren
OOK met de Carnavalsdagen
Hang- en sluitwerk
Kunt U bij ons voor gezelligheid slagen
is :

- - - - - - - - - - - - 'ff-eet adreó voor :

Voor lekker spul moette
ge in dun taartjeswinkul
zijn van

~aal ·n':Braba11t"

'

Schiks o4. d. v. 6öch
Kerkstraat 30
Tel. 2414 .

Met de carnava 1s d agen

e

een MALSE BIEF. MAGERE ,,,

SPEKLAPPEN en natuurlijk ~==_==
een mooi stuk KALFSVFEES
en tevens diepvriesproducten

l~flE lt

IA ID IQ lf S :

§

=

F. van de Kerkhof ~=-

Kerkstraat 15
Deurn e
Annex zelfbedienings-levensmiddelenbedrijf.
e
VOOR AL UW

öchilderwerk
en schildersbenodigdheden
als verf. behang enz .
naar

J. VERHEIJENRakels
Milheezerweg 3 l

Ullllllllllllllllllllllllllllllal!llllllllllUllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllll .

Te: 2337

e

iWffi!!N?#lti#&M#&&?

meubelen ~
en

Driessen
Kerkstraa t 20

Tel. 2690
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Teleloon 2162

Speciaal adres . voor vakkundige verzorging van
bruiloften en feestavonden.

V OOR UW

1
1 WONING-INRICHTING

SLAGERIJ

Liesselseweg 20

Deurne

i'Wt*"#iiWfWRMI

*

PW fiiihW*.iWi&±

w"tt®fi&!Mti4#4% 4 *91

M Hfri'M?&FW1M

F
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D9or uitbreiding en modernisering kunnen bij

Confectieatelier

A

=

e

Met carnaval gebak van
banketbakkerij

'éheo ':Boöch
Luxe dozen bonbons
chocolaterie en ijs
Zie onze etalage ! !
Heuvelstraat 1

in de toekomst weer vele meisjes en prettige
werkkring bekomen.
11- Eigen school voor vakopleiding.
)ff

Gunstige arbeidsvoorwaarden.

"

Interessante bedrijfsspaarregeling.

11- Prettig werken.

Aanmelden:

Stationsstr. 96 of Heuvelstr. 11

p
1~ ·

Deurne

-

Gemert - Venraij
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Bezoekt tijdens de carnavalsdagen onze

Voor kwaliteitsmeubelen

lla/1/1,,ie u... d.
Telefoon 2812

Stationsstraat

automatiek.

~aal 93ekkerö

Koude en warme
hapjes ..

Tijdens de Carnavalsdagen

ID IA l\J S IE l\J
vanaf 4 tot 11 .30 uu~.

Tevens het adres voor a.Ue

timmerwerkzaamheden
en alle soorten geriefhout. -

Jos van de Mortel"

Orkest: "DE ANIMO'S"

BROOD EN BANKET
Klimop-kruidenier

Bezoek van Prins en Raad van Elf.
Na het dansen cabar~t.

mg

6

- ~~------·-----~----

(

5i

93è

J<,eedin<Jma<Ja11~n

5Zoopt niet

dè weet toch iedereien dège
veur bjöëk en schreefgerei 't

iets wat U niet nodig
heeft. - Modi.t U echter
iets nodig hE::bben in

bèst. terècht kant bai

Lichteveld-van Deursen

-

nood u. d. Eilnde

Heren- en Jongenskleding
Modes
Annex kleding naar maat
Verhuur gelegenheidskleding

elektrische
apparaten,
T.V.,
radio,
gramofoons,
diepvrieskisten
of -kasten

':De zaak

Door

Tel. 04930-2238

Deurne

•

Telefoon 2691

Voor beter brood
broodjes, Krentebrood, gebakjes,
vla, taart - afijn ALLE

koopt een kwaliteitsprodukt:

baBhers-irliMelen

5Zodpt een

W~ · COONEN

e.

naar

Bakkerij G. Jacobs
Liesselseweg. Alles steeds
in voorraad en kersvers.

HARRIE MANDERS

iN

..)

f@MB!·M

advies is:

koop dan bij Uw vertrouwde vakman

in de Meulestraot
\..

betere kleding

Molenstraqt ft

•

netuurlek

V eur ·n lekker gleske bier ,
·n borrel en veul plezier

bl·1· HUUB
m~

Liessel

smaakt 'n goed verzorgde sigaar

. aan het Spoor ••
De Prins

W. Hoe ben &Co.

ZeHs door Uw
mombakkes heen

den raod
kumt ook hoor !

DË

sigKROoN"

De winkel van de Zeilberg Levensmiddelenbedrijf.

•

nog voortreffelijk !

- - -• •--- M. Bérkers-Jacobs
"
51M
P*i

Levensmiddelen - Huishoudelijke
artikelen - Tabak - Porselein
Veul plezier, bai nun borrel
Stationsstraat 87
Aardewerk.
rf'l!lll'Bl!lll'llllm_ _ _ _ _ _ _ _-;.,-;.~;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;.-..--.
of gleske bieër

2

VOQR

groenten en f r u i t v

Cual ldee,geKouowomo
·geethnmss

naar

GEBR. LUTTERS

Thijs de tuinder

AANNEMER VAN ALLE VOORKOMENDE

Schutsboom 4

Deurne

GRUNO
. rijwielen
in diverse kleuren en uitvoeringen.
Tevens stofzuigers, wasmachines,
strijkijzers, huislampen enz.

H. v. d. Kerkhof
Haageind 10

Deurne

Tel. 2959

.

BOUWWERKEN.

FORD AUTOMOBIELEN
SCOOTERS
BROMFIETSEN
RIJWIELEN

Obers Markt Deurne

-------•-•'I_________

~"uuus

in de Z~ailberg.
Vur brulluften en partaaien
kàn dè ge bai ons
binne schraaien !

Uw.. &aflfce1i,
Uw.- fc1i,uidenie1i,
natuurlijk naar

Korkstraat

.·
den.
9e Met de aanstaande gemeenteraadsver,.,
kiezingen moet je er voor ·z orgen, ondanks dat carnaval dan voorbij is, dat
er geen waterlelietjes )n de raad komen, alleen dalia's en liefst dubbele.
1Oe Carnavalsvierders die het mét elkaar
niet eens zijn, moeten dit vanwege het
lawaai per briefkaart bepráten. Het
. uitdelen van klaprozen is verboden.
1 le Vetplanten kunnen bij wijze van ver;.
mageringskuur het beste in de optocht
meelopen,.

(

ear11avalóóchla9er '1961 -62.
ZET 'M OP.
Zet 'm op, w.cmt 't is wir vastenaovend,
Karnaval in Deurze-land.
Weg mi alle onplezierige zaoken,
Alle zeurig aon de. kant.
Zet de bluumkes nauw nog mèr us buiten,
Spreng us lekker uit den band.
Doe zot . . . . . doe mal,
Want 't is wir k€lrnaval.
Drink wijn . . . . . . of bier
Dan gaon waaj an de :zwier.

zoenen, tenzij met toestemming
van de Vorst.
art. 8. Niemes meug weggaon voor dé
nen andere weg gé.
Dit vermanend schrijven werd goedge~
keurd door de president van de Strekels.
.
H.M.
Beter een borrel in de keel,
Dan tien in de lucht!!!
.....-Q,i...--

\

"

"'

Wie bier drinkt wordt zalig,
Wie goed bier drinkt slaapt goed,
Wie goed slaapt zondigt niet,
Wie niet zondigt, wordt. zalig.
Advertentie!
Het. is misschien wel zot
REGLEMENT VAN WANORDE.
Maar drijf hiermee geen spot
art. 1. Op dé artikel volgen er nog meier Ik zoek enkele Heren
en men is verplicht zich hieraan Mij het vrijen te lereh.
te houden.
art. 2. Het is werkelijk onbetameljjk, de
consumpties van anderen te tel,., Driek had graag een borreltje, eigenlijk
~~~~-"---~~~~~-;------,..--.,-----~-----..)
le.n.
te graag. Zijn vrouw had al dikwijls ge,.,
art. 3. De Burgervader heeft deze dagen zegd: Driek, schei er mee uit, anders loopt
ÖPTOCHT REGLEMENT.
niet veel te vertellen, maar heeft het verkeerd af.
1
recht op 50 procent van wat er Ik zal 't goed met oe maken, zei Driek. Ik
art. · 1. Iedereen kan aan de optocht
geschonken wordt.
deelnemen met een wagen, een
zal voortaan mijne kleinzoon meenemen,
art. 4. Strekels zonder eet~ of drinklust als ik op stap ga en die zal ik leren mij
wagentje, een kar , een fiett:;, een
worden niet toegelaoten. W aoter te waarschuwen, als ik genoeg gehad heb.
fietske , te voet of te paard, mits
drinken is met die daog verboden. Driek nam dus kleine Jantje mee, als ie
men zich houdt aan de volgende
art. 5. Voor hen, die teveul aan Bachus op stap ging. Den eerste keer zei Driek
voorschriften.
h~bben geofferd, zullen na afloop tegen de peuter: Jantje nou moet je eens
art. 2. De plaatsen in de optocht wor,.,
kruiwagens en kinderwage~1s ge~ goed lïtisteren (ze hadden -al een paar ca~
den door het comité b_epaald.
DE ELF GEBODEN DER
reed staan.
fé's -gehad) .' Ge ziet daar die twee men~
art.
6.
Met
uitzondering
'van
Prins
en
sen
zitten. Zo gauw als ik zeg: zie je daar
PEELSTREKELS.
art. 3. Maskers mogen alleen gedragen
:z;ijn_ gevolg, is 't veur iedereien die drie mensen zitten, dan zeg je tegen
worden tijdens de optocht en al,.,
verboden " in rok " te verschijnen. mij: Kom Opa, we gaan naar huis.
leen door deelnemers aan de op~ 1e Ge moet er dit jaar voor zorgen, dat
ge Uw partij niet te nat blaast, want art. 7. Het . is verboden, dit vooral voor Zeg Opa, zei Jantje, dan zullen we maar
tocht.
dweilen die niet piano aan toeteren
de ~trekelinnekes, de Prins te direct opstappen, want er zit er maar ene.
worden op het politiebureau omge,.,
art. 4. Wettelijke en gemeentelijke be~
schoold tot cellist.
palingen moeten streng in acht
worden genomen.
2e Vanwege de laatste verhoging is het
ook nodig dat je goed kijkt of het
art. 5. Kled.ing die aanstoot geeft is ver,.,
glaasje ook van boven hèlemaal vol is,
boden.
1
anders drink je niets dan accijns.
, art. 6. Het is· verbodèn: Tonelen vpor 3e Als ge Uw partij mee blaast is vals op DONDERDAG 1 maart a.s., in zaal "B,RABANT" Liesselsew~g.
te stellen die aanstoot gèven.
spelen streng verbodeµ, uitschuiven is
Aanvang 8 Il uur. •· VERPLICHTE COSTUMERING.
Hieronder wordt ook verstaan 't
alleen geoorloofd voor schuiftrombo~
Entrée f. 2.Leden f. 0.60.
zingen van liedjes, die nie1; door
nes.
de beugel kunnen.
4e Als ge met vastenavond geen oppas
·
·
·
hebt voor het huisvee, dan kunt ge die
.
ERELIJST VAN BEGUNSTIGERS.
a.rt. 7. Iedereen moet zo gek mogelijk
Amstel Brouweri3', Amsterdam
naar het assiel brengen, vlooien en
B
doen, maar op een manier dat
aanverwante a'rtikelen worden alleen
avaria Brouwerij· Lieshout
men er nooit spijt val) krijgt gek
Bruggenwirths, GrossierderiJ', Tramstraat, Deurne
aanvaard in bosjes van twaalf aan een
J
C
gedaan te hebben.
ketting.
os. oopmans, Aannemer, Molenstraat, Deurne ,
Jos. Deltrap, Architect, Deurne
art. 8. Voor ongelukken tijdens de op,.,
Dr. H. J. v. Doorne, Industrieel, Deurne
tocht is het bestuur van de orga,., 5e Volgens de politieverordening is het
verboden
om
als
'n
ander
instrument
van Dijks Limonadefabriek, Helmond
ni$atie niet aansprakelijk, ook
,
te
verschijnen
dan
men
is.
,
W.
Geerts, Slijterij, Stationsstraat, Deurne
niet voor persoonlijke ongeluk·
J. Goossens, Steenfabrikant, Deurne
·
ken: alles gaat voor risico van 6e liet is alle carnavalsdagen geoorloofd
dm
op
muziekbekken
te
slaan.
Gp
n
_...,,._...,..,_
H.
·
.
·
.
~ÎJ
e
,
M1trlêt'/,
eutne
. de deelnemers.
dere bekken slaan is verboden.
Pi~t Martens, Schoenhandel, Stationsstraat, Deurne
,
art. 9. Toekenning der pirijzen door de 7e Nu de markt toch vernieuwd en ver~
WdEd. Gel. Heer f-1. P. J. Mo tkê, apotheker, Deurne
neutrale jury is hinde.ud. Hier,.,
. groot zal worden, is het toch verbo~
Wijnhoven, Architect, Deurne
'
tegen is geen beroep mogelijk.
den om zelf al te beginnen met het
"Drie Hoefijzers Brouwerij" Breda
Agent W. Geerts.
slopen van diverse gebouwen.
Essener Aktien Bratterei "Stern"
art. 10. Gevallen, waarin niets is voorzien
Distilleerderij "Klaveren Aas", Schiedam
,,
worden door het bestuur beslist. 8e Als ge bloemetjes buiten wilt zetten,
zorg dan wel dat ze goed vast staan,
Distilleerderij "Hasekamp", -Schied'am
\ .
cactusse.n moeten gemuilkorfd worTrophee's Limonades
Gegeven te Deurne februari 1962.
Wilson Limonades

GROOT BOERENBAL

------~--~--~---~------------~------------------------i-------------~--------------:-----------------------------,
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Zoals Prins Carnaval is onder de vorsten,
is onze verse worst onder ·de worsten.
Kwaliteits Keurslager

V.
--

Ba a rs-Giesbe·rs &, Z·n.
'

'M

.

Landbouwwerktuigen

.J.. V. HeUgten Oeulz tractoren (off. Dealer).
·Tramstraat

Wiemel 1lt • Deur,ne.

'

.

**M

Bar «de

v. d. Munckhof' s

Sanitaire- en
Huishoudelijke artikelen

}f.

A

la

Reemers

Perche»

voor al Uw GROENTE

.
en' FRUif.

Ca navals W einstube vol vertier
Iedere Pe~lstrelcel he~ft hier plezier.
Hotel

v AN

Speciaal adres voor het opmaken van
FRUITMANDEN.

Wim Reemers
BAARS.

Heuvelstr. 29 . .,. . TeL 2298 t~an;Jmnew
.

--

Assurantie Kantoor Th. Koenders,
As ge ginne kauw wilt lije
Stationsstraat 59, Deurne.
Moette ge nao Frans Dielissen rije
Tel. 2392.
Verzekerîngen op elk gebied.
In brand- ziekte- ongevallen- W.A._
auto- motor- en bromfietsverzekeripgen
zijn wij gespecialiseerd.
Polissen voor bromfietsverzekeringen
kunnen direct meegenomen worden.

Want hai raijt van vrug rot laet
Overal in elke straot.

Brandstoffen en
schoorsteenvegersbedrijf

Beleefd aànbevelend,
Heuvelst.r aot 7, Deurne, Tel. 2394.
TH. KOENDERS.

a1 2
,

'

Banketbakkerij
Statio11Mtraat

49

9)eut11e.

Deurne.
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Na Carnaval F LEX A

Schoenen van

de ~lérf vcor 'het
sc~1i'I erfeest

Schoenmagaz,Yn "Y:.oka"

ZIJ n

Brooden
,

beter ert

~

•
passen pnma.·

fi

g

Kom Kleurenstalen halen.
A. v.d. MORTEL, Liesselseweg 18,
Deurnei telefoon 2844 .

Dames-, heren-, en kinderschoenen, laarzen en pantoffels.

• 1

I

•

'

OOK U BENT

Prinstevreden
met

Lievendags

voor

DEC ·
GOED LOON -

.

Bertrams

Stationsstraat 89, Deurne, Tèl. 2497
« m

HNWW:

. ·-

*'lil. . . . . .

Horloges

GOEDE SOCIALE VOORZIENINGEN

Zilver

Aanmelden dagelijks van 9-12 en van 13.30-17 u.
·s Avonds Liesselseweg 4, Deurne.

TH. VAN DINTER
"l/Je sllkeLei"

C. Coopmans-

DEURNE

biedt aan m~isjes
een prettige werkkring

hoort er een BLOEMETJE bij,
gekocht bij Bloemenmagazijn

sflkelei"

naar BANKETBAKKERIJ

1

carnaual

"lJJe

koekjes en gebak

GRÖENEWEG 11

snelbediening
annex wijnhandel.

Óok met

CJrlet carnaval ·

DEURNE'S CONFECTIE ATELIER

KENT U ONZE V.O.C.-OPLEIDING

Goud

,.

Stationsstr. 47, Deurne, Tel. 2113

q)oor perfekte
haarverzo r'(J ing

Ook de "ZANZl-BAR"

DAMESKAPSALON

Jo

Molenstraat heeft een

ISCUS register van ons.

Seuren
Stationsstraat 9

rwe•

SHOWROOM
HEISTRAAT

Deurne

HELMOND

_.,

W. v. Loenhout

Vraag even vrijblijvende demonstratie

Stationsstraat 15

-

Deurne

Ook onze in Deurne alom bekende
prima service is Uw garantie.
:.""---~-----=-1111111111111--mai
VOOR AL UW

CJ3loemwerk~11
BLOEMENMAGAZIJN

Wie zun eige nuchter wil ète
Moet Verdon.s cliöts viswenkel nie vergète Î
Mi die daog zin we dun hille dag ouwepe..,

ZIAIAIL v .. IM 4D 4D I~ ~IE L
':Drie cla'(Jen '(Jeco~tumeercl carnaval~bal!
Van 4 tot 11.30 uur

Orkest: «THE ROBOTS»

In café en kleine zaal :

.'

onder leiding van VAN SCHAIK

Ga ook naar
't scheelt stukken!

P. BERTRAMS
Uw· bakker
Uw kruidenier

Voor alle

~ristOna
TELEVISIE

Tel. 2419

Ook voor Uw tuin hebben wij
een ruime sortering.
Wij verzorgen voor U

alle verzekeringen,
hypotheken,
financieringen
Tevens vestiging Nederlandscbe
Middenstands Spaarbank.
van

Vraagt vri:blijvend inlichtingen. ,

Assurantiekantoor:

VAN SCHAIK'S CABARET

CENTRA

Haageind 24 '

U ziet méér in

1

J.. A. SWINKELS

Theo Lichteve,ld
Kerkstraat 14

Telefoon 2018

~w aclreö voor:
3-HOEFIJZERS EN STERN BIEREN
TROPHEE EN WILSON LIMONADES

stucadoor-·

Grote Sortering gedistilleerd
Hasekamp · Klaveren Aas - Bols - Bokma
F.ocking · WennekeJ - Vlek - Reinbende
Hulstkamp - Oude Vlek - Pollen - Olifant
Bootz - Vrijmoed.

werken

Franse cognacs
Remy
WIJ VERZORGEN

complete BRUIDSTOILETTEN

NAAR MAAT
EEN RUIM SORTIM.ENT

COMMUNIEJURKEN

P. Smets
Stations~· :-aat

:--

Deurne

·

Martin

-

Hennessy

·

Martell

C/:2uime óorteril1CJ i11 likeuren e11 wy11e11.
I

Slijterij Geerts-Haldermans
STATIONSSTRAAT 1.4

TELEF, 2656

Fa. REIJNDERS & BOERENKAMPS
Stationsstraat 58

Deurne : - - - - - - - - - - •

Denk aan het

BOEREN BAL op donderdag 1 maart in Zaal "Brabant" 1.

eaté ~eöfaurant

"';De cpeelpoort"

Eig. A. v.d. Goor

'

het adres voor bruiloften en partijen.
~et aangewezen aclreé

Voor verhuur

v oor VERS GESNEDEN G RO ENTEN, de beste soorten FRUIT,
alle ·DIEPVRIESPRODUCTEN

v an glas en aardewerk
voor feesten en partijen

Frans Cruysen
Zeilbergsestraat 25

Gez. Reijnders

Tel. 2881

Zeilberg
Eerste klas waar
verkoopt men daar!
~trnt

u. d. KerBhOl'
s
automatiek

u binnenstappen

de Boerenleenbank staat open voor iedereen
Honderdduizenden spaarders zijn u voorgcbaan.
Méér dan 1600 miljoen gulden hebber , .. >an de!e bank toevertrouwd , omdat daar hun spaargeld
• veilig is
• een hoge rente opbrengt en.
• iedereen vrij over zijn spaartegoed. kan beschikken.

_________

,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...

Mi Carnuval vur

Tel. 227 6 - 2598

Schroot

~

·t meest in trek.

DEURNE

-

P. Jegerings

TEL. 0 4930-2524

Wil de ge u"l. electries apparaat
bestellen?
Rodts, 3079 bellen

Deurne
Stationsstráat 130

-

en metalen

Elke avond van 6-10 uur
's Zaterdags van 1-6 uur

fmw••s

Kas-uren : dagelijks van 9-12.30 en van 2-2.30.
Vrijdagavond van 6.30-8.30. Zaterdags gesloten

Is der iets verslete

Tel. 04930--2371 Kàn de ge t'oor ok laote wete

K U N STHANDEL

arl

~oossrns=br
in de

ZAAILBERG

Zaailbergse mensen

Vet

UW ADRES
voor al Uw

ba ij

UIERKE BEIJERS

geschenken
M :::.lcnstro:at 25

Deurne

VOOR UW

Van . Aarssen televisie of
Al ouw vèrrèkes
vroage altaid nor

radi0toestel

Van Aarssens
vèrrèkusmèl

H. Tabor
Molenstraat

O:'·be;.:je~evèr van

het land 1
heeft Van Calcar uit Hoogezand
V ertegenwo ordigd door :

1

H. W eijers · Helmond
BINDERSEIND 40 - TEL. 04920-3400

w

f

Vür goeij schoewn, schöI\
zök en veul keus

Stationsstraat 5

Janssen

*îW

Tillefouwn 2459
54%9%Si%i''H MEI

warmte

in de Zaailberg

Wil de' ge ouw buikske vullen
mé bieër of aander lekker spullen 7
dan kom mer us an want de prins is 't ook van plan.

v an

V eur ne grc-:....te of
ne klenne fiets

Hè Broer de Smed

TOT MEDINNE IN

in de Zac:Jberg wel iets

BATA VUS bereien !

Zaailberg

Sjef v. d. Eijnde

Bo wmans-

dan 'moet ' e ge zeker

Hier zein min wensen .

Aardappelen, Groenten, Fruit, Vis ,
Conserven, CGmestibles, Diepvries.,, P.rodukten, Pootaardappelen.
- ~ I1:md- en . Tuinbouwz~den.

naar

Veur al wa ge nodig hèt
nor

Kopt te ge so'lls ne neie

~-

Schee pers

en slagerij

Stap gerust binnen bij de

Déurne

Voor LOMPEN en
PAPIER

Deze poort slaat open voor iedereen
Zo vrij als u een park: binnenwandelt. zo vrij
bij de Boerenleenbank, want

Stationsstraat 24,
Telefoon 2691

r

ot 58

Tel. 2389

teed meer vraag naar
olen en olie van van
VERHAEGH!!

eatetaria ~ebon
in de Zaailberg.

--

---

-.-.

Hedde gallie honger? Dan moette ge naor de Meulestraot. Naor
q)an de c:Ber9 die .higet gelijk van hirring tot unnen haon toew.
.:!1111 11llllllllllllllllllllllllllllll tlllllllllllllllllllllllllllllll dllllllllllllllllllllllllllllll 'lllllllllllllllllllllUllUllll llllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll~lllllllllllllllll ~lllllllllllllllllllllllll!llU 1111§

=

lf 4D )Q, ll IE X

=

1 Wij

vragen Uw aandacht voor :

1
1
~

Diepvri~skisten

i5!i

en -kasten

1
~

1~

1
~

Radio

§

1

BESTE

BRILLEN

Specialiteit in
sam engestelde vogelzaden.
VUR

;ê: ;

4G4DIEI[
S4CIK4DIE1'î

i

·Televisie

=

=

i Fa. KUIJPERS & Zn. !
1
1
Th. Martens, Stationsstraat 43
Molenstraat 2

Deurne

\111111111111111111111111111111m111111uu111111mm1111111111111m1111111111111111111111111~1~1111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111m111111111T11111111111111111111111111111111111m111111w
VOOR EEN LEKKER

potje bier

•

IJ

·en

Voor nieuwbouw
winkelbetimmeringen

goeie snèvel

en reparatiewerken

mi de Carnaval
naar

Janus Îimmers

Burg. van Beekstraat 10

BRILLEN ~~~~~~~~~~~

BESTE

VUR
veul pleziejer
Mi de Prins, de Rao en ~il veul biejer

H•v•D00 rn e&.Zn•
Helmondseweg 73.

Il

We èten er goe van midi daag,
dè j'ist werd
En dè kauwepe we gelijk bai
Knijnenburg op de roert

100/0 Végé 10\
Ook tijdens de carnaval

DOODS·

Zeilbergsestraat - Zeilberg

ALLE

en

COSMETICA
,
vindt U bij

ea~~alz, 'R.ee1z,&o.0wm~ J
î),1z,0w9i~te1z,ij.

m1• de Carnaval
• • naar

:l,laq,e'Uf r,c.an
llSlm

De Prins, de Raad en a llerhand
Leonard wil oew ger as klant

Assurantiën en Hypotheken

DAMES KAPSALON

Annie van Nunen
Heuvelstraat 13

en

lekker ruiken
naar

Emile BerBers 1

ALLE verzekeringen.

KOOS BEKKEf\S

Haageind.

Peer de nachtwaker, die niet van de properste was, had het ja-woord
ontvangen van een lief kind dat in een wasserij werkte en was in de wolken. _
"Schatje", zei hij, "ik kan bijna niet geloven dat een proper ding zoals gij
wilt trouwen met een man als ik ". "Trek U dat niet aan, aangezien gij
's nachts werkt en ik overdag zal ik u niet v,ee1 zien.

1

'S*ê!SF&W'MF

Feest-

artikelen
voor

Carnaval
~rootóte

SLAAGER

Café Parkzicht

Helmondseweg 34

Telet 2909

schon kup

Beleefd aanbevelend

W. Donkers

Mee de carnevalsdaag zijn we
wèr ruim gesorteerd in lekkere
botrammespulle en ne growete
pot knakworst kandeg~ wèr kouwepe vór 1.90.

in de péép.

g 0 ei spu

met veel plezier en pret blijven
Uw verzekerde risico's gedekt

VUR

maBe-uo arllhelen

1

HÈ T adres

Teeoen
1

Jozef Martens

Gediplomeerd Opticiën V.VO.

~----~--~~-----------: -----~------------~~-- ~~~~::!:~~~~~~~~

<:Bakkery - ~eve11<6middele11

en prima b ediening
naar

Mi vastenavond maoke we

naar

__' __________ ,_ Il

Jaell

menr;u..<J-ede1z,~

Waar borg voor kwaliteit.

1
H. GOOSSENS
~
§

1
=

e.g. 0".

Voor niet duur en toch goed

Stofzuigers

~

Deurne

=

Centrifuges

~

1

1

Wasmachines

=

• Herencostuums
•Regenjassen
•Colberts
•Pantalons

ê

Was-automaten

i

i

R.K. BOERENBOND

óorteri119

J. Wasser

1

""............""""...""..."l"...""""llllliB"...""..."111111........."""m:&illlll""""""

U

komt toch ook naar de carnavalsoptocht kijken?

Alfa Laval

Voor een goede

melkmachines en diepvrieskasten

Smederij

is ook Uw adres

v. d. Boomen

Tevens Uw adres voor,

haarden, kachels, wasmachine

en landbouwwerktuigen

Kerkstraat 18

DE

Tel. 2614

E>k kauw en
werm ète

PRI S CARN VAL GAAT 1 JAAR MEE.
Van

Bouwwerken

HIELTJES-

Molenstraat
Deurne

nsv

0

Voor al Uw

haard, kachel, wasmachine, stofzuiger
spaarketel enz.

Alleenverkoop voor:
DEURNE, LIESSEL, NEERKANT, VLIERDEN, BAKEL El'T MILHEEZE.
Vraagt vri;bli;vend om inlichtingen.

moette ge me die daog nie vergète,
àk 't drenken me de carnaval
is bai

•
GENIET U VELE JAREN!

'IVIEKE Jean Coopmans

Dealer voor Deurne--Helmond en omgeving:

s~ret ~'

GARAGE PRl1'îSS N
Kerkstraat 32 - Deurne - Tel. 2679
Mé aswoensdug ligg~n alle vasten-1·
ávonds gekken tégen t mist an .
Laot ouw bakkes op 'n prentje zetten,
dan hedde ge het hij el jaor vasten- 1
avond.
Mer dan baij

't

Stationslaan 21

best van al!
M

w

w

Zuivelwinkel ,EMKABEE'

*

GEN EVER M.D.Z.
JONGE FLORYN
OUDE FLORYN .
BRANDEW IJ N

Met de carnaval een hartig hapje bij de borrel!
Pittige oude kaas

Jan v. d. Eijnde

COGNAC FLORYN
CITROENGENEVER

Boeren worst

in de Meulestraot.
Ge kánt oe eigenste bakkes oak aftrekken as ge wilt, W aij hebbe flitslaempkes en filmpkes genaog.

Deurne

-

AALBESSENGENEVER

Borrel worstjes
Voor fijnproevers ook buitenlandse kaassoorten.
STATIONSSTRAAT 88

VR UC HTE N BRANDEWIJN li:.1\1
KE I ZERBITTER
LIKEUREN

TELEFOON 2093

ABDICTINE
GOUDEN FLORYN

*

VOOR ALLE

VERSE HANEN!

TOP!

Nieuwbouw en
Verbouw

*
~

AANNEMERSBEDRIJF

Chevrolet

LEVEND, DOOD EN PANKLAAR
WEKELIJKS THUISBEZORGD

Vauxha ll

Leverbaar alle rassen en kruisingen LEG- EN MESTKUIKENS

P.

Wij vragen vooral Uw aandacht voor onze
KKUIKE
BOVA
SIROC

STATIONSSTRAAT 102 - Tel.

2~70

Opel

en Poeliersbedrijf
Oppe S Kuikenbroederij
Witte Dijk llt Deurne
Tel. 2897

~

Genera! Motors Dealer
voor Helmond en omstreken

"-' 1

,

an Os

~

Helmond

en alle voorkomende plaatwerkzaamheden.

De Visser 15 - Deurne.

100°/o SERV CE!

c:Broocl-

eM

c:Banketbakkery

Speciaal fijn geb~k.

Warandelaan 15

AUTO UI fDEUK- EN SPUITINRICHTING

J. Goossens

Rooseindsestmat 125

-

c4l

4u

jaar

Telefoon 04920--4870 (2 lijnen).

voor al Uw

zachtboard

•

brandvrij board
asbest golfplaten
eternit golfplaten
en

~erarcl van ':Dyk
Haageind 9

Het best geoutilleerde garagebedrijf
met werkplaatsen voor het uitdeuken
en spuiten van personen en vrachtauto's.

Vur lekkere friet, worst, hanne en
na or

nen

hardboard

Tel. 04920-4541

Helmond ·

1

Uit voorraad leverbaar.

Garage HendriBs

&

Burgemeester van Beekstraat

zo al meier

•

Deurne

Tel. 2488

alle soorten timmerhout
voor het maken van
grote en kleine gebouwen.
A.lles tegen concurrerende prijzen.

HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

L. HOLTE
Telefoon 2336

Heren autobezitters.

Internationaal Transportbedrijf

I..- hen Uw a..l o enKel verzekerd is
voc • wettelijke mn prokelijkheid.
Sl , dan eeP ( AS -::o verzekering,
(du wagenscharl.e.. r mie's vana! ~ 50)

fa. G. UGEN & ZONEN

J. M. F ANSEN,
Orar.

~

•r

·1

2, Deurne.

DEURNE

TELEFOON 21t65

1'

1 Alle transporten voor binnen- en buite nland

UW BAKKER
UW KLIM-OP KRUIDENIER

Th. v.d. Mortel
DEURNE

LIESSELSEWEG 16

BESTEL VOOR HET AANST. BROEDSEIZOEN !

AAR

IE s VOOR uw MERKKUII<ENS

OOIT BETER GEHA D!!!

SPECIAAL ADRES VOOR W.L. EN R,I.R.
Wie Nies· knopkuikens is gewend is steeds tevreden en content! [
PLUIMVEEBEDRIJF No. 1261
BERKTSEDIJK 7 LIESSEL

~Otel

~

'1'~

«':De

TEL. Olt931t-280

«DE BERKT»

Ook op de Langstraat kan "t gezellig

~waan»

zijn met de carnavalsdagen.

Muziek en
prima dranken

~:

EEN
OUDE NAAM

«':Den nel ucht»

caré Jan Harmsen

EEN

GOEDE

KWALITEIT

Tijdens de Carnaval

1

in geneesmiddelen en
verbandstoffen.

eöide11tl~

vak

1

is voor U een veilig adres

uw

·een

Drogisterij ~. ~art;enó

Stationsstraat 37

-

Telefoon 2503.

VOOR alle

•

waarin
•

Je

Be~e ef cl

zelf

Hein Smeets

aanbevelend

electrische apparaten zoals:
Radio
Televisie
Diepvrieskisten en kasten
Volautomatische wasmach.
naar

CJJZ.

nog

9.

'}JJ~·nen

Heuvelstraat 1lt -- tel. 2881t.
~~~~~~

meetelt
het grafisch bedrijf biedt
vele mogelijkheden om tot
een goed vakman te
worden opgeleid.
inlichtingen bij :

deurnesche
boekdrukkerij

· ~~~~-

!AU TiO M 0 B 1 E LE N

heerlijk zacht en vol aroma.

Geel' s Distilleeräerij «De Krekel»
HILVERSUM.

0"

1

,,...

k

-ver•tUren, uer open

l.!11

AUTOVERHUUR

H. VAN BAARS

Sta 1 nsstraat 74

alle reparatieó.

- 1 ·!l. 3072

- Deurne

fa. joh. keijzers jr.
liesselseweg

Diepvries

deurne

Diepvries

Vers vlees en groenten
het hele jaar door als U tenminste ee"'
kast huurt van 200 liter voor fl. 60, per jaar.
Vraag het aan degenen die daar
gebruik van maken en U zult ook een
enthousiaste vriezer worden.
Inlichtingen bij :

Schikó' diepvrieókluió
Burg. van Beekstraat 11.

-~---1

Denk aa

optocht.

anvang 3 uur.

