Uitgegeven door de narren van het Peelstrekelsrijk.
Vierde jaargang - Nummer vier.
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De redaktionele verantwoordelijkheid berust bij alle
Peelstrekelinnekes en Peelstrekels. Verschijnt jaarlijks
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Carnaval 1963.
Gaarne voldoe ik aan het verzoek
van het bestuur der .Peelstrekels" om
een klein stukje te schrijven voor de
uit te geven Carnavalscourant.
Binnen enkele dagen is het weer zo
ver : Carnaval 1963. Als we spreken
over Carnaval denken we onwillekeurig aan onze Oosterburen, waar de
Carnaval is uitgegroeid tot een nationaal festijn. In ons land kan men van
"nationaal festijn" nog niet spreken,
hoewel enkele steden en streken reeds
grote bekendheid hebben verworven
op dit gebied. De "Peelstrekels" hadden in onze contreien de primeur, een
experiment dat overigens nog steeds
uitstekend slaagde. Een extra woord
van erkentelijkheid is hierbij zeker op
zijn plaats aan het adres der organisatoren voor hun prestaties en opofferingen in de afgelopen jaren. Zij hebben hun taak gezien als een dienende
taak tijdens de carnaval en deze gedragsL.jn is een waarborg voor een
stijlvolle carnavalsviering, die op deze
wijze zonder excessen zal verlopen.
Tot voor enkele dagen was in een
onzer kerkdorpen de Prinselijke'-iwaardigheid mij toebedeeld. Ik heb kunnen
ervaren dat de voorbereidingen aan
een dergelijk feest verbonden bijzonder omvangrijk zijn en dat hierbij een
grote verantwoordelijkheid rust op de
schouders van het bestuur, de Prins en
de Raad van Elf. Als waardering voor
het vele werk door deze personen verricht, wil ik een beroep doen op de
Deurnese gemeenschap om de verantwoordelijkheid mede te dragen door
een s;;1ontane maar vooral ordelijke
mee~

Strekelinnekeó en
Het is voor mij een groot genoegen
om gedurende de carnavalsdagen als
Prins over het Peelstrekelsrijk te mogen
regeren. Zeker na het hmtelijk ontvangst welke mij op de prinsenavond
werd gebracht, waarvoor ik U allen
zeer erkentelijk ben. Ook Vorst, Raad
van Elf en bestuur, het he•eft mij zeer
getroffen dat jullie mij deze eretaak
hebt opgedragèn.
Evenals mijn voorgangers, Regeerders van het Peelstrekelsrijk, welke ik
voor hun beleid in die periodes getoond van harte dank, zal ik trachten
hun voorbeeld na te volgen en verder uit te bouwen tot steun van Carnavalsvereniging "De Peelstrekels"
welke mij zeer na o.an het hart ligt.
Vanaf dez~ plaats richt ik mij ook
gaarne tot U allen met het verzoek
om Uw medewerking te tonen aan de
optocht welke "DE MANIFESTATIE"
moet zijn van het PeelstrekelsriJk.
Neemt allen hieraan da::idwerkelijk
deel, U toont hiermede niet alleen Uw
belangstelling maar ook het plezier
dat ge beleeft aan deze dolle dagen,
welke na afloop van de optocht beloond zullen worden in prachtige prijzen, welke dit jaar met niet minder
dan 500/o zijn verhoogd.
Deze aansporing is ook voor de
kleine Strekelinnekes en Strekels bedoeld, verkleed U ook en doet mee
aan de optocht, buiten de eventuele
prijs die U te beurt valt krijgen jullie
dan na afloop van de optocht een
traktatie.
Ook richt ik mij gaarne tot allen
die hun medewerking hebben verleend
of zullen verlenen aan het welslagen
van de carnaval. De Edelachtbare
Heer Burgemeester voor zijn _sympathie betoond aan onze vereniging,

Zeereerw. Heer van de Ven en wethouder H. Reijnders, door op ons verzoek een passend artikel te schrijven,
rijkspolitie voor het goede verloop
van de optocht en allen die door hun
medewerking de uitgave van deze
carnavalskrant mogelijk hebben gemaakt En zeker mogen wij onze grote
stimulator voorzitter W. Geerts niet
vergeten, door wiens inzet de carnaval
in Deurne hoogtij viert.
Mogen wij straks, als de carnavalsdagen tot het verleden behoren, allen
zeggen: wat jammer dat deze dagen
voorbij zijn en hopen op de volgende.
En met trots gaat de carnavalsvereniging het volgende seizoen tegemoet
want dan hebben wij ons eerste lustrum. de eerste vijf jaren zijn dan voleind, vijf jaren van gepaste lol. Dit
feit zal ongetwijfeld gevierd wordern
op een manier, dat da gehele gemeenschap hiervan getuige kan zijn

ei-;..~

Laat Geurne in de komende dagen
een dorp zijn boordevol van gepast
jolijt, en een jaar lang min of meer
het masker van gewichtigheid, overdreven ernst of wat dies meer zij te
hebben gedragen. Carnaval vieren is
op zich beschouwd een grote kunst
en wij moeten vóór alles er voor waken dat niemand hierdoor schade, op
welke manier dan ook, ondervindt.
Laten we onszelve zijn. Maak er heel
plezierige dagen van, die in vrede en
vriendschap verlopen en we zullen
weer met plezier er op terug kunnen
zien.
Prins Ad den Uurste. houdt het roer
recht; succes! Inwoners van Deurne,
ik wens U namens het gemeentebestuur
van harte plezierige Carnaval.
H. REIJNDERS, wethouder.

Carnaval

Deze dagen gaan onmiddellijk de
vastentijd vooraf. Ze zijn nog herinneringen aan vroegere heidense feestdagen van onze voorvaderen, de Germanen. Later, toen ons land gekerstend
werd, kreeg ook dit feest een heel ander karakter. Men schafte de bestaande
feestdagen niet af. maar gaf hen een
christelijk karakter. Zo was Carnaval,
Strekelinnekes en strekels, indien U de Latijnse oorsprong van de naam
tijdens deze.. dolle dagen allen .mijn geeft dit te kennen, een afscheidsfeest
ste~n zult .~11n: dan zal de regerm?,s- van het vlees. Want vroeger mocht
penode m11 met zwaar vallen. Op m11n_ er geen vlees gegeten wonden in de
steun k_unt U c:rllen rekenen." doordat H. Vastent~jd. Op het ogenblik kan
ik met ae volle mzet van ~l n:11n krach- men aan de Carnaval deze betekenis
ten zal streven naar plezienge en ge- niet meer geven, want van de oorzon de carnavalsdagen.
spronkelijke vasten is · niet veel meer
Nogmaals veel plezier en tot ziens over.
op het Boerenbal en bij de carnavalsMet de Carnaval wil !men een anoptocht. Alaaf!
der mens zijn, en wil men leven in
PRINS AD DEN UURSTE.
een andere wereld. Daarom wil men
zo graag schuil gaan achter allerlei
maskers en verkleedpartijen. En die.
andere mens wil dan zo graag critiek
Aan de deelnemers
uitoefenen op de dagelijkse gang van
van de optocht ! !
zaken van de z.g. gewone mensen.
Deze critiek gaat men uiten in allerlei
De optocht wordt opgesteld in de toespraken, in vele liederen, en in de
Derpsestraat en Romeinstraat. dus grote optochten, die men juist op deze
inkomen via Derpsestraat.
dagen organiseert. Van deze heerlijke
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zelfspot kunnen we dikwijls echt genieten.
We zullen hopen, dat de Carnavalsfeesten in Deurne mogen uitmunten
door een prettige sfeer en goede orde,
zodat heel de gemeenschap met oprecht plezier zal kunnen meeleven en
genieten, wat de Carnavalsvierders
vanuit een andere wereld aan ons te
·vertellen hebben. In dez"l geest wens
ik de Carnavals-vereniging heel veel
succes.
M. C. v.d. VEN, Pastoor.

Vijf jaar Carnaval
in Deurne.·
.
Wij hebben nu onze vijfde Prins, Ad
den U urste, en zondag 24 februari zal
de vijfde Carnavalsoptocht zich presenteren. Men kan dus spreken van
een lustrum-carnaval. Aangezien deze
festiviteiten georganiseerd worden, met
onmisbare medewerking van onze
Peelstrekels en strekelinnen, door de
Carnavalsvereniging "De Peelstrekels"
en deze eerst opgericht is vier maanden voor de eerste carnaval, bestaat
de carnavalsvereniging nog geen vijf
jaar. Om misverstanden te voorkomen,
dit jaar hebben we een carnavalslustrum. maar de vereniging als zodanig
is daar eerst aan toe in oktober a s.
De optocht is in de loop der jaren
blijven groeien en ik ben er van overtuigd dat hij dit jaar een hoogtépunt
zal bereiken en daarmee plaatsen als
Venlo, Roermond en Sittard zal passerien vooral wat betreft degelijkheid
en afwerking.
De Buurtverenigingen met hun gezonde rivaliteit zijn de hoofdleveranciers geworden van onze tocht. Wij
hopen echter dat de andere verenigingen en persoonlijke deelnemers zich
hierdoor niet zullen laten afsè.rikken
en voor de nodige entourage zullen
zorgen.
De neutrale jury zullen we dit jaar
uitbreiden, om door de grotere puntenwaardering een nog juistere prijzentoekenning te verkrijgen.
Voor hun medewerking brengen we
dank aan onze Hoogedelachtbare Heer
Burgemeester en aan hen die gevolg
hebben gegeven aan ons verzoek medewer kmg te verlenen aan een voorwoord in onze . carnavalskrant (wordt
gratis huis aan huis bezorgd).
Dank ook aan adjudant v. Boven
met zijn corps, die ook dit jaar weer
op joviale wijze alles in 't goede zullen regelen.
De financiële steun van onze leden,
begunstigers en adverteerders, voor ons
onmisbaar, zij is nog steeds stijgende,
waarvoor onze grote waardering.
Ons Carnavalsfeest is nog steeds
zonder een enkele wanklank verlopen.
Zulks moet nu weer 't geval zijn. Feestvieren is ·n gezonde bezigheid, die
dient te geschieden op een wijze, dat
niemand aanstoot kan nemen.
Ik wens U van harte een prettig
Carnaval 1963 toe, waarbij U ons bij
een prirpa verloop alleen maar nieuwe
stimulans zult bezorgen voor de toekomstige ontwikkeling van dit jaarlijks
terugkerende festijn.
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen voor onde1vonden medewerking.
Met carnavalsgroeten,
Voorzitter W. GEERTS.

Vriendelijk
Hij: "Toen ik jong was, zei de dokter mij,
dat ik veel helderder van geest zou zijn,
als ik niet rookte."
Zij: "Wat jammer, dat je er toen niet met
opgehouden bent."
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Martien Beijers-

DOE ZOT, MAAR ...

van Lieshout

houd het hoofd koel, ctls U textiel of konfektie

Stationsstraat

koopt. Steeds vindt U in onze zaak een grote
sortering.
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STATIONSSTRAAT
het aangewezen adres voor groente,
fruit, diepvriesspul enz. Uitsluitend
go ei waor. Denk ok ari de "Brug" -zegels

..... *"* • CJrlet cle carnaval

Slijterij ccDe Zwaan>>
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Brug g e·n w irthvan Nunen

gebak, koekjes, bonbon s,
chocolad e.

Rookartikelen

BANKETBAKKERIJ

Suikerwerken

.Schiks·

EN DETAIL

EN GROS

Tel. 2360

il 1

•
c;De 0rote vter

MOPS

OUDE JENEVER
JONGE JENEVER
CITROENJENEVER
BRANDEWIJN

maken Uw carnaval tot een onvergetelijk festijn.

VUR EEN LEKKER
Mee Vastelauvend sjans
Noa Pasen trouwen
Maar!!!
Dan ons huies ingericht door

potje bier
en

"De Papegaai"
Telefoon 04103-232.

Woninginrichting

mi de Carnaval

·

naar

-

·JANUS TIMMERS

'
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Keere'Î1
··=. •

nav -zo og en a·a ndag zijn de café's
geopend tot 1 uur na middernacht.
Carnavalsdinsdag tot 12, uur middernacht.

~ donker worden zult ge hen overal in voor jullie medewerking.

·Prijsuitreiking
De prijsui1reiking zal geschieden
door Zijne Hoogheid Prins Ad den
Uurste direct na afloop van de optocht, op de markt vanaf de Prinsenwagen.
Aan prijzen wordt 500/o meer aan
geldswaarde beschikbaar gestèld als
vorig jaar.
De prijsindeling wordt door de
jury bekend gemaakt in de plaatselijke en regionale pers.
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DELFT .

Vertegenwoordigd door : J. Verhoeven, Hoogstraat 26, Berlicum.
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ALAAFI
Mocht ik vorig jaar 'n stimulance
geven in onze "Peelstrekel" betreffende
de optocht en carnavalsviering, ook
dit jaar, nu carnaval 1963 voor de
deur staat, wil ik allen oproepen in ·t
Peelstrekelsgat gezamenlijk en eendrachtig er 'n nog grootsere viering
van te maken als voorbije jaren.
Door de prachtige medewerking van
allen zijn wij optimistisch gestemd en
met nog meer élan als tevoren hebben
Bestuur, Vorst en Raad van Elf zich
ingesteld om carnaval 1963 uitbundig
en groots te maken.
Gebleken is op onze prinsenavond
hoe gezellig tin vol gezonde humor
onze carnaval kan zijn. Het carnavalsfeest is voor allen 'n feest om zorgen en verdriet op zij te zetten, ·n
gezonde ontspanning, niet alleen voor
de volwassenen maar ook vooral voor
onze jeugd.
Mijn gedachten gaan dan nu ook
uit naar al die kleine boertjes en boerinnetjes, die weer van te voren op 't
plein en in de straten zijn te vinden
waar onze optocht wordt opgesteld.
Van 't prille ochtenduur tot aan 't

ons Peelstrekelsgat tegenkomen. alle
carnavalsdagen door
Het is voor de Vorst dan ook een
van de grootste genoegens de jeugd
van ons Peelstrekelsgat in onze optocht
weer te kunnen begroeten.
Het unieke voorrecht om gedurende
deze vier zotte dagen als Vorst de talrijke manifestaties in jullie i;nidden te
mogen meevieren, is voor mij dan ook
·n nog grotere reden jullie allen, Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, te danken

Heel veel leut en plezier, alle zorgen op zij vier volle zotte dagen wachten ons allen. Bestuur. Prins Ad I, Vorst
en R:rad van Elf staan voor U gereed.
Ik hoop dat 't ook dit jaar weer voor
U een groot en goed feest zal zijn.
ALAAF!!!
VORST HARRY.

epro9ramma.
ZONDAG 4 FEBRUARI
12.30 u. Direct na afloop der laatste H. Mis, officiële ontvangst ten gemeentehuize.
13.11 u. tot 14.11 u. Receptie in Hotel H. Goossens, Stationsplein.
14.30 u. Opstellen van de groepen en wagens in de Derpsestraat en Romeinstraat.
Kinderen, in de Tramstraat vanaf station tot Hotel van Baars.
15.00 u. Grote Carnavalsoptocht, welke de volgende route zal volgen:·
Stationslaan, Stationsstraat. Past. Jacobsstraat, Wilb. Plantsoen, Hellemanstraat. Heuvelstraat, Lagekerk, Martinetstraat, Markt, Visser,
Kruisstraat, Molenlaan, Europastraat, Molenstrpat, Markt, Helmondseweg, Heuvelstraat, Stationsstraat, Markt (ev. wijzigingen voorbehottden).

ZONDAG na afloop van de optocht en maandag en dinsqag, bezoek aan de
diverse feestlokalen door Prins Ad den Uurste met zijn gevolg en Hofkapel.

MAANDAG en dinsdag om 12 uur v.m. bijeenkomst van Prins Ad den Uurste
met zijn gevolg en Hofkapel in Hotel H. Goossens.
Elke avond vanaf 10 uur verblijft Prins Ad den Uurste met zijn gevolg in de
Residentie "Hotel de Zwaan", Consumptietent ingang Visser.

'een af'1cheicl.
Nu mijn prinselijke regeringsperiode
voorbij is, wil ik mij langs deze weg
tot alle mensen van Deurne richten.
Het was voor mij bijzonder aangenaam om jullie als Prins .Jan den
Twidde een jaar lang te mogen regeren. Met weemoed heb ik dan ook
deze verheven taak overgedragen aan
onze Prins 1963 Ad den U rste.
Carnaval is een feest voor ons allen
en dit kan niet alleen de Prins maken,
hier is de medewerking van jong en
oud, van hoog tot laag voor nodig.
Daarom wil ik dan ook als Prins Jan
den Twidde jullie allen zonder uitzondering héél, héél hartelijk bedanken
voor de medewerking die ik van jullie allen heb mogen ondervinden : op
onze avonden, met de optocht, die zo
enorr:n mooi en groots was, met de
drie carnavalsdagen, steeds kon ik
rekenen op ·heel de mensen van
Deurne.
Carnaval 1962 was goed en onze
nieuwe prins Ad de Urste zal ook weer
doen wat mogelijk is om carnaval
1963 nog mooier en grootser te maken
dan die van vorig jaar. Dus carnavalsvrienden in Deurne, help onze
nieuwe prins evenals U mij hebt ge·
holpen en carnaval 1963 kan niet anders dan uitstekend slagen . Toch kan
en mag ik niet nalaten om het bestuur
der carnavalsvereniging, onze Vorst
Harrie, de Raad van Elf en onze Hofkapel vanaf déze plaats extra te bedanken voor al het mooie dat we samen hebben mogen meemaken. Verder wens ik jullie allen en voora1 onze strekelinnekens en strekels een zéér
gezellige carnaval 1963 toe !
PRINS JAN DEN TWIDDE,

•
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ONS DEVIES IS:

•

Koopt een kwaliteitsprodukt

DEURNE

e.~.E>.-men9voederó

1

W a arborg voor kwaliteit.

~oopt een
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G A z E L L E! ,

Harrie Manders

Specialiteit m sa meng estelde vogelzaden.

1

Stationsstraat 104

Si#

Al ltO jaar voor al Uw

uroenren en Iron

Voor 'n degelijk bloemstuk
of een prachtige p 1 an t

Veur al wa ge

naar

nodig hèt noa

-

naar

Gerard v. Dijk
Haageind 9 -

Tel. 2488

- -- - - - - - - - - - - - - \_

CJ3loemenmafjazyn

Bouwmans-Janssen

J. Ste eghs-Janssen
Haa geind 24 -

in de Zaailberg.

Telefoon 2419

__________

_)
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Met de carnavalsdagen
een malse b ief, m a g ere
speklappen en natuurlij k
een mooi stuk kalfsvle es en

HOTEL, RESTAURANT, CAFÉ

diepvrie spro d ~ k te n .

tevens
Sla ge rij

v.d~

J. CODDUS· Teeoen

"STATION"

HET ADRES:

Fr.

In levensmiddelen en
bakkerswaren is

Kerkhof

in de Zeilberg

Kerkstraat 15
Deurne
Annex zelfbediening s-

niet te evenaren.

levensmiddelenbedrijf.

Met de carnavalsdagen en ook het gehele
jaar door de zaak

5f..oopt niet
iets wat U niet nodig
heeft. - Mocht U echt'
iets nodig hebben in

voor de P E E L S T R E K E L S

Viert heel het jaar
door carnaval in

z

ealé-93ar

NS

ti

V a n n i sse lroij

elektrische apparaten,

GRIENDTSVEEN·

H. Goossens -

T.V.,

Pastoor Roesplein

Deurne

radio,
gramofoons,

Veur neun borrel nao
V eur un fles nao
En ouw schoen gemakt nao

diepvrieskisten
of -kasten
koop d an bij Uw vertrouwde vakma n

W. COONEN

van Will's Pinda's

Café
Slijterij
Schoenmakerij

die zijn goed!

, Mart.

v.d.
in de Zaailberg

Telefoo n 269 1

Automatische wasmachines en wascombinaties. De beste en bekendste
merken : Rondo, A EG, Erres. Edy, DRU.
Ook grote sortering in centrifuges.
Olie- en kolenhaarden: Hoenson. Davo
Nobel, Jaarsma, Etn a , Beckers, Bocal,
Pelgrim, Interno , Faber, enz. enz.
Koop steeds daa r waar service wordt
gegeven en bij de zaak die ook reparaties kan v errichten.
Het juiste adres: A . J . van OSCH
Kerkstraat 30 - Deurne - Tel. 2414

Sanitair,
Gasfornuizen,
Centrifuges,
Wasmachines
en diverse
huishoudelijke artikelen.

~,.J

1
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Aristona
TELEVISIE

L. v.d. Eijnden
Stationsstraat 79

ç.weee

w

e la Pe rche>>
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U ziet méér in

*
A

Bar

Mortel

Carnavals Weinstube vol vertier

van

Iedere Peelstrekel heeft veel plezier.

Theo Lichteveld

"

Kerkstraat 14

HOTEL VAN BAARS
·-

. . . . . . .9

Telefoon 3018

•

Auto-sloperij

Voor

LEO OBERS

Bezoekt tijdens de Carnaval

Doe het zelf

Helmondsew. 58, tel. 2537, Deurne

ZAAL v.d. p·uTTEN

en

gereedschapsartikelen

auto's

WALSBERG.

onder- ·
delen

moet U zijn bij

Dansen vanaf 5 uur.

Ed. van de Acker
Helmondseweg 7

Tel. 3019

z

':Bezoek

Dart .:::Prirtó

ert ~aad

Na afloop cabaret.

Dart

€1/

dirt0da9 Dart

5

tot

6

banden
onderstellen

uur.

d

1 Radio Tielens

1

11

Gramofo.onplaten
Televisie

'î2ei<6t

1
1

1

l

1

Platenspelers

.

1

rei.ót comfortabel,

rei'1t voorcleliczh rei'1t per

1

Radio

v~ilig,

:I!

\,

Ook voor de fijnste vleeswaren

Van GOC L
n •s Touringcars

Prima boter lt pakjes voor slechts f 1

L. Wouters-v.d. Eijnden

/

Stationsstraat 64 -

Runds- varkensen paardenslagerij

Van 20 tot 50 pers.

Telefoon 2482

Tel. 2375

Martinetstraat 18

Telefoon 2864

DEURNE

VUR EEN GOEI EN LEKKER STUKSKE

Voor nieuwbouw,
winkelbetimmeringen
en reparatiewerken

H D

naar

. v. oorne

zn.

&

vlees of worst-

CENTRA

of wa gesnejen
op de botterram

't scheelt stukken!

het beste adres, dé witte ge toch, dè

SLACHT~~o~;~j~

Munckhof's

Ga ook naar

M ar t·met;traat

- -

~·~~~~~~S&h!~~~~~~

Deutz tractoren (off. Dealer).

P. Bertrams Tramstraat,

GOC H

Helmondseweg 73

Landbouwwerktuigen

Deurne

Uw bakker
Uw kruidenier.
_,..,",
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GEN EVER M.D.Z.
JONGE FLORYN
OUDE FLORYN
BRANDEWIJN
COGNAC FLORYN
CITROENGENEVER
AALBESSENGENEVER

de ge veul vur Voor beter brood
broodjes, krentebrood, gebakjes,
oew EIER beuren
vla, taart, afijn alle

dan

moet ege is

bar/

~

Cor Steijn gaan

VRUCHTEN BRANDEWIJN E 1\1
KEIZERBITTER
LIKEUREN

bakkers-artike len
naar

Bakke rij G. Jacobs
Liesselseweg -

heuren.

Deurne

Alles steeds in voorraad en kersvers.

Voor -gezellige

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

Helmondseweg 38
Telefoon 38
Deurne .

':Brood- en ':Banketbakkerij

en veel leut

W. Donkers

Uw adres voor

brood en
banket

naar

CAFÉ-BAR

Wie heerlijk

•

VlS

Assurantiën en Hypotheken

carnavalsdagen

Helmondseweg 34

wil eten, mag ons

Alle verzekeringen.

BEKEND ADRES

L 1N T E R M A N S ~--l'll:illmrll~~~mB"~----

niet vergeten !

Ook met de Carnavalsdagen ku nt U

Voor bedden en

bij ons voor GEZELLIGHEID slagen!

manufacturen

ZAAL ccBRABANT» .

slaagt U nog steeds het beste bij

:

Swinkels

: Ess: :.sr-.~EG

20

TELEFOON 21 62

M. Swinkels-Kandelaars

D EURNE

-

- - -- - - - - - - -

Internationaal Transportbedrijf

e

KOEKJES en GEBAK

De.u rne

& Zonen,
Telefoon 2465

C. Coopmans·
Bertrams

Tel. 2336

1

voor

naar BANKETBAKKERIJ

Molenstraat 15

van BRUILOFTEN en FEESTAVONDEN!

Deurne - -- - - - - - - - --

carnaval

Beleefd aanbevelend,

M . Verdonschot

Speciaal adres voor vakkundige verzorging

Zie onze etalage.

J

DEURNE

':Brood- en banketbakkerij

P. H 0 E 8 ERS Ook tijdens de carnaval

Cf11.et

DE VISSER 15 -

SPECIAAL FIJN GEBAK.

G OUDEN FLORYN

Stationsstraat 134

oossens

./

ABDICTINE

*

•

AutoMotorScooter- en
Bromfiets-financiering
Hypotheken en
Verzekeringen
Beleefd aanbevelend

Alle transporten voor. bi nen- en buitenland.

J. M. Fransen
Oranjestr. 2 - Deurne - tel. 04930-2627

L(

Weerbericht

(

Een rasechte Helmondse vrouw kwam bij
de dokter.
"Wat mankeert er aan, vrouwtje", zei de
dokter.
"Ja, mijnheir den dokter ge moet me mar
's goed onderzuken. Ik heb 't al mar an
meen maagd en ik ben zelf ok nie goe.

Erelijst van begunstigers.
Amstel Brouwerij, Amsterdam
van Bakel, café, Haageind, DeUFne
"De Barrier", café, Helmondseweg, Deurne
Bavaria Brouwerij, Lieshout
Bruggenwirths Grossierderij, Tramstraat. Deurne
Jos Deltrap, Architect, Deurne
W. v. Deursen, Graan~ en Meelhandel, Vlierden
Dr. H. J. v. Doorne, Industrieel, Deurne
van Dijks' Limonadefabriek, Helmond
W. Geerts, Slijterij, Stationsstraat, Deurne
J. Goossens, Steenfabrikant, Deurne
Harotex, Tricotage en Confectieatelier, Deurne
G. Hurkmans, Architect, Deurne
Piet Martens, Schoenhandel, Stationsstraat, Deurne
Weled. Heer H. P.J. Motké, Apotheker, Deurne
A.v. Teeffelen, Romeinstraat., Deurne
H. v. cl. Wal. Bouwmaterialen, Deurne
Weled. Gestr. Heer J. W. v. cl. Wildenberg, Notaris, Deurne
Jac. Winters, Groothandel in dranken, Liessel
"Drie Hoefijzers", Breda; Agent W. Geerts
Essener Aktien Brauerei "Stern"; Agent W. Geerts
Distilleerderij "Klaveren Aas", Schiedam; Agent W. Geerts
Distilleerderij "Hasekamp", Schiedam; Agent W. Geerts
Trophee's Limonades; Agent W. Geerts
Wilson Limonades; Agent W. Geerts

~'-----------------------------~~-~

Een schrijver, die na jaren ploeteren ein~
<lelijk een beetje succes begon te krijgen
ontmoette een oude kennis, die zegt:
"Wel, wel, wel, wie we daar hebben, onze
beroemde auteur. Hoe gaat het met U, nog
altijd aan het literaire werk?''
"Jazeker," antwoordt de schrijver.
"Momenteel ben ik bez.ig mijn gedenk~
Weersverwachtingen voor de carnavals~ schriften te schrijven.
dagen.
·
"Zo, zo. En ben je dan al aan het ogen~
Laag overdrijvende alcoholvelden met blik gekomen, waarop ik je die duizend
hier en daar een dronkaard. Aan de lijn ballen geleend heb?"
matige drinkers en in het binnenland ste~
vige zuipers met op enkele plaatsen ge~ De meester had een les gegeven over ma~
heelonthouders of limonadedrinkers. Te~ terialen die niet roesten en andere, die wel ,
egen de ochtend jeneverdampen met alco~ roesten. Hij gaat nu de jongens ondervra~
holvelden.
gen.
Temperaturen voor de komende nacht: "Gij daar, Simpelmans, gij hebt meer naa.r;
geheel buiten westen.
buiten zitten te gapen dan te luisteren.
Verwachting voor morgen en overmorgen: Vertel eens, welke materialen niet roesten.
in de ochtend stevige katerkoppen. Later "Goud, meester."
op de dag lichte neerslag van bronwater "Goed, maar er zijn er nog meer."
afgewisseld met asperinebuien.
"Zilver meester."
"Ook goed. Nog een ander, maar dan
An du drinkusb~k van du residentie, ston~ vlugger."
dun veurrig jaor twee d~elnimmurs an dun "Eh .... ", Eh." .. " oude liefde, meester."
optocht zwaor te ,bouwmen over wie nouw
eigunluk dun uurste prijs ha moettu hebbu. In ernstige bewoordingen heeft de meester
de jongens ouderhouden over de vreugde
Ongevraagd zi unnu derdu:
,.Man gu moet nie altijd zo veuran wille aan de huiselijke haard en de gezelligheid
staon, dè's veur unnu mens tweije kirre in van het gezinsleven.
zun lève gunög, assie trouwt en as ie be~ Om zeker · te zijn dat iedereen het begre~
pen heeft vraagt hij aan Gradus:
gravve wordt.
Zu zeje niks mir, dronku zun glèske lig en "Vertel ons nou eens waar je vader zich
's avonds begeeft na een dag van hard
waru weg.
werken en sjouwen."
Gradus:
Dokter:
"Dat is nou vervelend; nu kan ik weer "Dè is nou net wat ons moeder ook wel
geen diagnose vaststellen. Dat komt door eens zou willen weten, meester."
die vervloekte drank. "
Patiënt:
Mina: "Weet jij geen middel om de vlie~
"Dat is niet zo erg dokter, dan kom ik wel gen uit de suikerpot te houden, · Janus?"
terug als ge nuchter bent."
Janus: "Jazeker, doe er zout in."

AUTOMOBIELEN

V eur ne goeie scheut lol

Wilde ge oew vrouw

en 't glaeske hillemaol vol
wa oew goe mug bekommen
moete ge veur bij

1

en .._dy_r~ke~ _s&,.bon antug_~n dan kande

Café Sle egers

ge bij ons 't best terecht.

in Vlierden kommen

Ok vur alle ander damesgerei.

ok me die daag van lol

Verhuren, verkopen en alle reparaties.

itte ge bij ons oew buikske vol

AUTOVERHUUR TH. VAN BAARS
Stationsstraat 7 4 - Telef. 3072 - Deurne

Carnavalszondag

DANSEN

Auto lakken
Autoplamuur

in zaal RICUS THÜSSEN

Waterproofschuu rpapier

VLIERDEN -- Telefoon 04930-2432

.

Prima orkest.

"""' "..........

·~

~-.

"

........,.
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•

•
He de gair n goei putje bier
en lopte gair op goei schoen
bij ons kaandut allebij koupen

Schoenhandelen
reparatie-inrichting

Café v.d. Heuvel
Telefoon 2420 -

Il

EM KABEE"

Drogisterij

Met de carnaval een hartig hapje bij de borrel!

G. Hartjens

Pittige oude kaas
Boerenworst
Voor fijnproevers ook buitenlandse kaassoorten.
STATIONSSTRAAT 88

DEURNE

is ook voor U
adres in:

j

Borrelworstj es

ZIAIAIL
Nog geen rijbewijs?
Kom eens praten bij

Rijschool P. Jacobs Jr.
Pastoriestraat 12. Vlierden
Telefoon 04930-2563.
Daar kunt U lessen in
Opel en Daf ook in vrachtwagen.

•

Zuivelwinkel

1

Tijdens de carnavalsdagen

ID IA l'\î S IE l'\î
v a naf ' tot 11 30 uur.

Orkest: Boerenkapel "De Rogbinders"
Bezoek van Prins en Raad van Elf.

het juiste

Geneesmiddelen

TELEFOON 2093

IBIEIKIKIEl~S

Na het dansen cabaret .

v. d. CJrlortel
LIESSELSEWEG

Verbandstoffen
Babyverzorgingsartikelen.

Vlierden

•

•

clJ.

",

~

Ook op cosmetisch gebied
zijn we zèer ruim gesorteerd.

"

-....

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

" ............................~

.................................

eafé Cf:2.eótaurant "9)e 'î>eelpoort"

Eig. A. v.d. Goor

het adres voor bruiloften en partijen
..." ......" " "...................." ..." "........." "...""."1"""..." " "..." ".........
VOOR UW

Caspar
Peerbooms

televisie of
radiotoestel

CVcor flezelllf!e warmte

kolen en olie

Drogisterij

naar

Parfumerie

H. TABOR

van

BRANDSTOFFEN HAN DEL

Specialiteit in
MAKE-UP-AR TIELEN

Molenstraat

BRILLEN

J. VERHAEGH
Molenstraat 58

-

ENNE

Voor al Uw

carnavalsartikelen

Telefoon 2389

Jos Guffens

Steeds meer vraag naar kolen en olie van V E R H A E G H ! ! !

Groeneweg 4 -

Deurne

Dit jaar de allernieuwste
maskers: Kroetsjefs, Elvis,
Kennedy's en BB's.

Speciale service met eigen tankauto's.

Voor de kinderen Waldisnie en vele andere.

Th. Martens, Stationsstraat 43

Gediplomeerd Opticiën V.V.O.
- - - - - - - - - - - - - BESTE
BRILLEN

E>ok

5{._[eclin.g ma.gazy n

hoort er een BLOEMETJE bii.
gekocht bij bloemenmagazijn

LICHTEVELD-van DEURSEN
'

Heren- en -Jongenskleding
Modes
Annex kleding naar maat
Verhuur gelegenheidskleding
':De zaak ooor betere kleding

Molenstraat 4

-

"':De
"':De

-

1

n

PEKSKE

van goede kwaliteit
naar

Huub Wismans
en ge

c:Akelei"

S1ationsstraat 47
DEURNE

Telefoon 04930-2382

ve U r

c:Akelei"

• Th. van Dinter

•
Deurne

met carnaval

et nooit geen spijt.

Stesjonsstraot 27
Tel. 2113

en dè ding çlè bèlt 2412

1

_

Voor een goed verzorgd

Uw adres
Woninginrichting

Mee de carnavalsdaag zijn we

IKIAIP.SIEIL

wèr ruim gesorteerd in lekkere

naar

pot knakworst kandege

botrarnmespulle en ne growete
kouwepe vór 1,90.

gediploméerd herenkapper

, Harrie v.d. Mortel

H

DEURNE
,

I

<

'

I ,' •

' '

• •

'

I

'

• :

· Stationsstraat 2 9
•

~

' •', •,

-.,-

,,.,• ..,...
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KOOS BEKKERS

Deurne

in de péép.

ais:>v

·.-~

Vur lekkeren drank, go~ soep en
ander gerei kunde ge mi de Carnaval

&·~~~~~~~~~~~~~~ä~~~cc•~~i••~~~~~~

terecht bij :

Uurwerken

Café-Restaurant

Zilver

,De Toerist'
MARKT -

Goud

SLAAGER

a ns Kivits

Stationsstraat 12

wèr

Wij vragen Uw aandacht voor:
Diepvrieskisten en -kasten
Was-automaten

DEURNE

Gezellige zitjes en goei meziek

"".

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

Veel

..... .

,""

Wasmachines
~

Centrifuges

Gezelligheid

Stofzuigers

en

Veel

Televisie

Geproost

Radio

door

Veel

Fa. van Loenhout
Stationsstraat 15
DEURNE

Geld

Fa. Kuijpers & Zn.

van

Veel

Geldzegels

MOLENSTRAAT 2

gekregen bij :

KNIJNENBURG

1

DEURNE

iÏlllllllll/llllllllllll'l/J/Jlll/ll/llllllllJUtHHlll/l/lllJlllllllllll!llllllllllllllllll/lllllllllllllllllllllllllllllllflll/111//llllllllllflllllllllllllll/llllllllllllllllllllllllllllllllllll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÎi

Hedde ga Il ie honger? Dan moette ge naor de tv1eulestraot. Na or
VAN DE BERG die higet gelijk van hirring tot unnen haon toew.
Reemers groenten
Reemers fruit

Fa. Jos. Coopmans
Bouwbedrijf

-

Beton- en Utiliteitsbouw

werm ète

munt boven alleó uit.

•

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

'IV l E;<.E

SPECIAAL ADRES
voor het opmaken van fruitmanden.

*

s~rEtl't

•

Molenstraat 28 Deurne

HEUVELSTRAAT 29 DEURNE
TEL 2298.

't best van al!

MEUBELEN
in diverse prijsklassen

VAN MOORSEL
Kleine zaal en café

GORDIJNEN
KARPETTEN
TRAPLOPERS

co cos

De twee Gerto's

Uw adres voor al uw

vindt U in de grootste
sortering bij:

Accordeon Duo

Grote zaal

*

GESCHENKEN

WONINGINRICHTING

The Rock Pipers

Molenstraat 25

SWINKELS

Met Carnavalsmuziek

Kerkstraat 12
Telefoon 2577.

Deurne
(

CBè

Bezoekt tijdens de carnavalsdagenonze

automatiek

Slijterij Geerts-Haldermans
STATIONSSTRAAT 14

Koude en warme hapjes.

-

Dames- en kinderconfectie

n~
~

EN
tl

Huwelijksuitzetten

,.,

Jovanda kousen
Fa. Reijnders & Boerenkamps
Deurne
Stationsstraat 58

KEIJZERS'
q,(w
':Boek-

e11.

5la11toorboekha11clelaar

"-·- - - - - - - Diepvries

Diepvries

Vers vlees en groenten het hele
jaar door als U tenminste een kost
huurt van 200 liter voor f. 60,- per jaar.
Vraag het aan de velen die daar reeds
gebruik van maken en U zult een
enthousiaste vriezer worden.
Inlichtingen bij

Schikó' diepvrieókluió
Burg. van Beekstraat 11.

Bij OBERS kijken is kopen!

Stationsstraat dragen !

in de Meulestraot. Ok vur Uw jong h et aangewezen
Ge kánt oe eigenste bakkes ook afadres v ur schon köp.
trekken as ge wilt . Waij hebbe flits- We hebben alles wa lekker ruikt.
laempkes en filmkes genaog.
•
". u u
~··

Voor prima service
en goede waar

Noud.vd Eijnde
in de Meulestraot

€mile 93erkerö

Jan v.d. Eijnde

bèst terècht kant bai

Ruime sortering in: Jenevers, Cognacs, Wijnen, Bier en Limonades

Mè aswoensdug liggen alle v astenWilt ge oew vrouw of maidje behagen
àvonds gekken tégen 't mist an.
Laot ouw bakke s op 'n p rentje zetten Dan moete ge e.en kapsel van
dan hedde ge het hijel jaor vastenavond.
Mer dan baij

veur bjöëk en schreefgerei 't

*

Klimop-kruidenier

Baby-artikelen

TELEFOON 2656

Jenever in den Morgenstond
Verfrist en maekt den Mensch gezond
Verjaagt de slaap en maekt de zinnen
Bekwcem om alles te beginnen.
Wanneer d Zuye.r~n omhoo~
Maekt Magen swak en leevers droog
Dan ziet men hoe door de Jenever
De Maag hersteld word en de Leever
Gelijk als Foebus zijn auroor
Volgd ieder morgen op het Spoor
Zo volgd als men heeft Thé gedronken
Dat den Jenever wordt geschonken
Wat cle Jenever in de Nagt
Voor deugd doet, weet de Ratel wagt
Hij licht ons in de duyst're weegen
En sterkt het Hart in Wind en Reegen.

BROOD- EN BANKET

netuurlek

dè weet toch iedereien dège

Wat eens de zeis der maayers
Het levenslicht benam
Komt weer tot geest en kragten
In 't zwartberookt Schiedam.

J. v.d. Mortel
~=~ceonnkleding

DEURNE

Deurne

FORD-AUTOMOBIELEN
BROMFIETSEN
SCOOTERS
RIJWIELEN

FIRMA OBERS - MARKT - DEURNE
BROMFIETSEN TEL 2377

GARAGE TEL 3052

IN DE PEEP

''

ZANZIB R''

DE GEHELE DAG GEOPEND.

BELEEFD AANBEVELEND,

MATH. VERHEIJEN.

STATIONSSTRAAT 1 7

Denk aan het Boerenbal op donderdag

21 februari

in de verwarmde consumptietent bij Hotel De Zwaan!

Een oude pastoor had een prachtig gouden armbandhorloge. Als hij zaterdags
ging biechthoren, deed hij het horloge af
en legde dat op de eerste bank in de kerk.
Op een zaterdag kwam een man de kerk
binnen, di~ blijkbaar wilde biechten. Hij
zag het horloge en pikte het in.
Toen hij aan de beurt was beleed hij zijn
zünden, maar zei niets van het gestolen
horloge. Hij zuchtte eens heel zwaar en
toen zei de pastoor:
"Wat scheelt er aan, brave man?"
"Ja, mijnheer Pastoor, ik durf het bijna
niet te zeggen, ik heb gestolen en wel een
horloge".
"Heb je dat al teruggegeven", zei de pastoor, anders kan ik je geen absolutie geven?"
"Wilt U niet , mijnheer pastoor en het te- 1
ruggeven? "
"Neen", zei de pastoor, dat moet je zelf
doen."
" Het spijt me, mijnheer pastoor, ik heb 't
hem al gevraagd, maar hij :wil het niet."
"Nou, zei de pastoor, als hij het niet terug
wil, dan hoef je je geen zorgen te maken.
Ik zal je de absolutie geven.
In Amsterdam in een restaurant werd een
diner gegeven. De tafelvoorzitter was een
pastoor.
Juist toen de pastoor het woord wilde
richten tot de gasten, kwam er een ober
aan met een volle soepterrien. Hij struikelden en de inhoud van de soepterrien kwam
op het hoofd van de pastoor terecht.
De pastoor hield zich goed. Toen de
grootste viezigheid van zijn hoofd was
verwijderd ·stond hij op en zei het volgende: "Wil een van de aanwezigen die niet
gelovig is, in mijn plaats het woord tot de
ober richten."
Janus zi Peir: "Wittu gai waorum 0. L.
Heir gin nassieballen lust?"
Neiju zi Peir.
"Wel umdé God wit wa er in zit".

STREKELINNEKES EN STREKELS 111
Tege du tijd dé ut carneval wordt, bendu altijd geneigd urn wir us terug te
denke an du veurrige carneval. En ge
kant me geleuve of nie mèr toen hèb
ik toch un bietje melije mi iemand gehad, want ut lijkt mu gin lolletje as gu
mi die kaauw mi oew heiel hebbe en
haauwe ve.u r jan en alleman op du
straot terecht komt, zelfs du auto's uit
oew graasju. Ik heb die mister ök nergus gezieju, haai zal wel gedaacht hebbe, ik kiek wel uit, mér dan naor mtn
andre optocht!
Ut kan ök wel zijn dèt ie gedaacht hi:

Ik heb nun bungelow zo manjifiek,
Ik heb nun asfaltweg hardstikke sjiek,
Ik heb un luukse slee en ök un kluis ,
Mèr die sti nie bai meen, mèr op ut gemintehuis, ja ja!

•

Ze hebbu meen wel us vertèld, dè professors zo verstrooid zijn, mèr, ik ken
iemund die nog laang ginnu professor
is en die waar zo verstrooid, dè tie zinne eigiste fiets onder zin eigiste neus
pebliek liet verkouwpe, zonder dè tie ut
in du gaote hà. "Dè kumt er van as du
gu nu waoge achter du hand hèt."
D'r stond ök zon aauw menneke baai
en die daacht bai zun aaige:

Vader Jacob, vader Jacob slop te gaai
nog, slopte gaai nog.
Ziede gaai ze fietsen, ziede gaai ze
fietsen,
Och, och, och, Och, och, och.

En wa zegde gu van ons voewtbalclup,
die wèru zun eige ök flink mi zun ijsba'On. Daor scheuve zie nie op uit. Dè
vein ik ök. Zu meeste gin kretiek hebbu op die jongens want die doewn hu
best.
Dè doewn ze mèr seunt dè z.u mi de
computitie wel uitscheuve. Witte gu
wa, we zulle us wa anmoedigu.

•

Witte gu wä ök vervèlend is?
Dè gu veur elk hakkefietje un vergunning nodig hèt. Jaa, en veural as gu
van du geminte afhankelijk bent, want
as gu dan nun houwtere vloewer nodig
het, kan ut gebeure, dè du ge mi un
paor klompe thuis komt , wà zouw zön
rnodslid wel gedaacht hebbe, "Joost
meug ut weette". Mèr wel is ut zeker
dèter un paor van du geminteraod geen
dierevrienden zijn anders hadde zu nie
zön grouwte bokke geschote ! ! !
Misschien hebbe zu saomen wel gezonge:

D'archivaris loopt op klompe
Zimpe zampe zompe.
Deur zun kammer op en nir
Ja zun veowte wa zir
Mèr ut stitum toch wel stoewer
En ut köst ons ginne houwtere vloewer
Eikenhouwet is eikenhouwet.

Hup Deurze hup, laot oe toch niet in
oew hempje staon.
Hup Deurze hup, op du schatse' zal ut
bitter gaon.
Hup Deurze hup, klimp naauw toch us
wà umhög.
Want urn tu degraderen
Daorveur hedde nog taaid gunög.
Witte gu dè du brandweer sinds enkelu
jaore ök un kluplied hebbu?
Jao, en of, luister mèr us.
Brand baai Brakat, Brand baai Brakat
Blie mèr ginder, blie mèr ginder
Want want, Want want
dris <leger geflater, dris <leger geflater.
Ut is dè wu hier Deursese taaid hebbe
en gin luchtvaorttaaid zoals op du 9/D
anders hanne wu nog un half ujer deur
kanne gaon.
Strekelinnekes en Strekels Alaaf.
Lank lève onze Prin .

'-~~~~~~~~~~~~~~~-
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Handelsonderneming

Bavaria Bieren

GOEI

SCHOEISEL

1Scheepers

en goei bediening
h et beste adre s

en

Inkoop van:
lompen - metalen

3-Es Limonades

Joseph Martens

ijzer - papier

Burg. van Beekstr.

-

111111111111

Binnenkort

· Bierbrouwerij Bavaria N.V.

jacks - sokken

Vert. P. J. Swinkels

en plezier mi de Carnaval
naar

overalls - schoenen

Tel. 2355

Lieshout

Vur goei eten, goeien drank

Dump-partijen

Geopend elke avond van 6 tot 10 u
's zaterdags van 8 tot 16 u.
Telefoon 04930-2276 of 2598 .

Deurne

SNACKBAR

MATHEY
Stajsionsstroat

Deurne

Door uitbreiding en modernisering kunnen bij

1

De stemming
is het gehele jaar 'door
opperbest bij

--~

NATEX

Weverij:

lndustrieweg 19

Atelier

Textielstraat 6.

*
V ur de brandestrantie, verzekering
van auto's, bromfietsen en nie min·
der vur ok alle aander verzekeringen witte ge wel dè ge bai
~6urantlekantoor

rlcmJJk

~

bij HUUB
aai;i het spoor

Deurneseweg 21

-

ADMA
in de toekomst weer vele me1s1es een
prettige werkkring bekomen. ,

<;Z>eurne (CZJllerden)

Veur 'n lekker gleske bier
n borrel en veul plezier

Confectie-atelier

Telef. 25 72

steeds terecht kaant.
We doen alles, um uw zo veul

•

Eigen school voor vakopleiding

•

Gunstige arbeidsvoorwaarden

•

Interessante bedrijfsspaarregeling

•

Prettig werken.

meugelijk te helpen. Dor kaande

AANMELDEN:

van op an.

Stationsstr. 98 of Heuvelstr. 11

*

De Prins mi den raod kumt ok hoor !
"""'"

"
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VOOR ALLE
Het van ouds vertrou'Y'de adres
veur nun borrel of un fles
:

':.%

is café

~ ~- :::

Koppens-Huijs

~·1r

De beste jenever van het land
heeft Van Calcar uit Hoogezand

elektrische
.apparaten
zoals radio, televisie, diepvrieskisten
en -kasten, volautom. wasmachines
naar

Vertegenwoordiger:

ook veur drank in eigen huis.

H. WEIJERS -- Helmond

M. J. WIJNEN

Binderseind -

Heuvelstraat 14 Deurne
Telefoon 2884

Telefoon 04920-3232

Wilde ge un elektries apparaat b estellen ------------------------~

R 0 D T S 3079 bellen
Is der iets verslete
Kan de ge t ·oor ook laote wete

Voor een goede
haard, kachel, wasmachine, stofzuiger, spaarketel enz .

Zaailberge mensen
Hier zein min wensen .

Margrietstraot 5

IS OOK UW ADRES

- ZAAILBERG.

HIELT JES-v.d. BO OMEN
Kerkstraat 18

Ben de ge mè de vastenavond zat
D'r weten ons haonen niks a f

Telefoon 2614

Tevens Uw adres voor het holslijpen van kunstschaatsen.

J. Koppe ns, Poelîe1°
Wij verzorgen voor U

alle verzekeringen,
hypotheken,
financieringen
Tevens vestiging Nederlandsche
Middenstands Spaarbank.

ANNIE VAN NUNEN
Heuvelstraat 13

Mèr hedege zonne haon in huis
Dan bendege nooit te laot thuis
Wildege zonne dikke
verse haon h eb ben
Moetege 2897 bellen .

':Dame.;kap.;alo~

Deurne

-...-.=

Jft ,..,.,,

Telefoon 2909

... ~ /

n

~

A

" " ' ......

W. HOEBEN & Co.

Feestartikelen

LIESSEL

y

~even~miclclelen

beclrijf
••• ---......

voor

~" u

""',. u

"~

tw"' ... "

Aannemersbedrijf

Carnaval

Fa. v. Nunen&Zn.

J. Wasser

Burgerlijke en
utiliteitsbouw.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Assurantiekantoor:

Heuvelstraat 13 Deurne

J. A. SWINKELS
Kerkstraat 28 DEURNE Tel. 04930-2468
Voor alle

nieuwbouw en
verbouw

As ge ginne kauw wilt lij e
AANNEMERSBEDRIJF

<î'. ':Berker~

& ~n. '

stationsstraat 102

Tel. 2570

Moette ge nao FRANS DIELISSEN rije

Fa. F. v.d. Loo, Helmond

Super 43 cm 225
Super 53 cm 375
Universeel 53 cm 525
Universeel 43 cm 425

Kluisstraat 50-54

Helmond

Tel. 3200

U belt en wij komen direkt
Europastraat 16 Deurne
Telefoon 3063

Goossens

y .d. Kerkhof' s

Me de Carnaval

automatiek

broocl- en

Karl Schriebl
in de Zaailberg baij

banketbakkerij

Al ouw vere,-:us
vraoge altij~ no

uan Aarssen's
vèrèkusmél. '

J.

v. Bommel
VéGé
Helmondseweg

-'"------- - - - - - - - Thijs Berkers

Hedde ge behoefte an drenke of ète, 't is nie erg

QQ

'""

Zult U bij Van Bommel zeker slagen.
En de waar van de VéGé
Daarvoor krijgt U extra zegels mee.

/

Mi Carnaval vur
't meest in trek

D EUR NE

uan Aarssen

en slagerij

LEKKERE HAPJES

Stationsstraat 49

Heuvelstraot 7
Telefoon 2394
DEURNE

rMet Carnaval en alle dagen

Ha ndelsondernemin g De Concurrent !.111- - - e m - - m . : i • • - - - • -

w . Paulissen.

Overal in elke straat.

Brandstoffen en
schoorsteenvegersbedrijf 1

Groothandel in
tabak en suikerwerken

Inruil tele visie

Want hoi raijt van vrug tot loot

no Lebon in de Zaailberg
·

die hè get gelijk. ,

~roente en fruit

~

~

~~

Schutsboom 4

Deurne

'-"

-.."".

,,._,.

._."~

e

·~

"

•

··~

,. '"""

• , • ._..

,,._,,""1
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Uit voorraad leverbaar

Zoals Prins Carnaval is onder de vorsten,

hardboard - zachtboard - brandvrij board
asbest golfplaten - eternit golfplaten en ALLE
SOORTEN TIMMERHOUT voor het maken van

is onze verse worst onder de worsten !

grote en kleine gebouwen. Alles tegen concurrerende
prijzen.

Kwaliteits Keurslager

J. v.

H o u t h a n d e 1 e n Z a g e r ij

Baars-de Kleijn

L . H 0 L T EN

'

OOK U BENT

Prinstevreden
met

Telefoon 2336 ·

NSU PRINZ IV

Voor al Uw

thans f. lt795,- en f lt995
DE NAAM Ali.ÉÉN reeds zegt het U met

Nooit

U

Sukkelt

bouwwerken

Dealer:

Lievendags

PRINSSEN ·-

Deurne

snelbediening annex wijnhandel. ~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~

.GRUNO
rijwielen
in diverse kleuren en uitvoeringen.

Vlug
veilig en
gemakkelii k
de overkant
bereiken doet
u via de brug.

*

Jean Coopmans

Tevens stofzuigers. wasmachines
strijkijzers, huislampen enz. enz.

Vlug
veilig en

H. v.d. Kerkhof

geld
ontvangen
en beta len
doet u via de

Haageind 10

Deurne

Tel. 2959

gemakkelij~

Stationslaan 21 -

Deurne

Bankgiro bij de Boerenleenbank
VOOR UW

Van elke transactie ontvangt u. als lopenderekeninghouder, een afschrift, zodat uw eigen
administratie tot een minimum wordt beperkt.
Uw geld is veilig en brengt bovendien van
dag tot dag rente op.

Bezoekt tijdens de
carnavalsdagen

meubelen
en

woning-inrichting

en bankgiro is de brug die u slaat ussen
u en uw afnemers en leveranciers.

•..,

Stationsstraat 140

DRIES SEN

Boerenleenbank

H. SCHRAVEN

•

Kerkstraat 20

.:,'.l:

Telef. 2690

Deurne
V'

• ,

•• •

" " • •• •

_... •• •

•• •• ••

-""

Schoenen van
Schoenmagazyn "':]oka"

Zelfs door Uw
mombakkes
heen
smaakt een goed verzorgde
sigaar uit

11

ccThophine Vieux»

z1Jn beter .en ~af ·
passen prima

heerlyk zacht en vol aroma.

Dames-, heren·, en kinderschoenen,

I'

laarzen en pantoffels .

VAN GEEL'S DISTILLEERDERIJ

De Kroon "

cc DE

KREKEL,,
Tijdens de carnava lsdagen

Hilversum

voor plezier

nog voortreffelijk !

en een lekket• glaa.óje bier
naar

M. Berkers-·

Jacobs
Stationsstraat 87

~ebr. ~utteró

Stationsstraat

J 30

-

Tel. 04930-2371

•
Aardappelen, groenten, fruit, vis,
conserven, comestibles, diepvrie s
produkten, pootaardappelen, landen tuinbouwzaden.

J. Harmsen,
Langstraat 140, Walsberg

Aannemers van alle voorkomende
bouwwerken.

P.Jegerings ·
Deurne

Café Dennelucht

-

N.V. Roubrouck Dubois
Voor prima verzorgd

DRUKWERK
' Deurnesche Boekdrukkerij

Fa. Joh. Keijzers Jr.
Liesselseweg 25 - Deurne
Tel. 04930-2381 ,

BIJ

Cofectie. atelier

Il

"Martinez"

DISTILLEERDERIJ

V ELDSTRAA T 2, DEURNE

<<De Valk>>

is nog plaats voor

Il

ENKELE NETTE ME 1 S J E S .
Telefoon 049 30 2490

MAASTRICHT - - - - · - - - - - - -

fo

.................." ............."""""","...""""""""""

"

Welke rasechte Deurnse strikkel

.

.

.

hé aan dè gera1 nao Zin wêrk gin hikkel?
I

As ge net zoveul van 't vak hawt as van n glèske bier,
kom dan nao de vastenaovend mer 's· hier.

Bai ons in de MESINEFEBRIEK
op d' n Bottel is 't goe werke en goe lève

.

en ge kant 1n Deurze blieve

alzelève.

----··

Carnaval Laria .....

earnaval.
DEURNE . 13 februari 1963
Terwijl ik bezig ben dit voorwoord
te schrijven gaan mijn gedachten terug naar het jaarlijks Politie-CarnavalBal dat nog geen vier e n.twintig uren
geleden eindigde.

ZO'NE GOEIE VASTENAVOND.
Zo'ne goeie, goeie, goeie vastenavond,
Zo'ne goeie goeie, goeie carnaval,

Op dit bal waren aanwezig mr Hoebens, burgemeester van Deurne en
In de nacht van zaterdag op zondag na de
Mevrouw Hoebens en behalve onze
Zoveul hebbe we in al die vette joaren,
intocht van Prins Carnaval 1962, of beter
politiemannen ook genodigden uit
in de eerste uurtjes van die zondag, stond
Arbeiders-, Boeren- en Middenstand.
Nie gedronken op 't strekelin nebal.
een man in zijn eentje met zijn duim aan
Het was een prachtig geslaagd bal en
z'n neus, een geit een serenade te brengen.
allen hebben volop plezier gehad.
Want mi ·n feestneus op, en an o~e==..w.:..!.........!z::!iJj ,~~~~-"":.::.:.i:'°"-~~'---1--t-1'"'01"n-"h1'1"-uitg~zo11gen vt'as" zei hij. " Mieke
Be inwoners van Deurne he en de
Dè is carnaval.
wilde gij soms ook wat drinken?"
carnavalsfeesten nog tegoed en ik wens
Zeg zi unnu strekel op dieju zelfde aoook U allen enige gezellige dagen toe.
Want mi 'n feestneus op, en an oew zij n lieve pop,
vund, tegu un raodslid van de PeelstreFeest echter zó, dat men er later geen 1 Dè is carnaval.
kels: "Dieju Stichting Vaste-Aovund van
spijt van behoeft te hebben en laat U \
Allie da's toch wel un toppunt van orga1
nisatie."
niet verleiden tot dingen die niet zijn ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - . . /
"Oh," zi dè raodslid.
te verantwoorden.
men er nooit spijt van krijgt gek
"Nouw, en of. gullie het toch mergevruug
Als de organisatoren van de vergedaan te.hebben.
zonsverduistering georganiseerd urn ons
scheiden verenigingen er nog eens in art. B. Voor ongelukken tijdens de opafgezakte bakkus nie te zieje.
mochten slagen dat in • Groot Deurne"
tocht is het bestuur van de orgaGauw gesnapt
één optocht kon worden gehouden,
nisatie niet aansprakelijk , ook
Jantje zat te studeren, opeens springt hij
van alle kerkdorpen tesamen, zou een
niet voor persoon 1ij k e onge1u k - Tamboercorps "Helmond West"
op. " eg vader. traditie wat is dat?"
doel bereikt zijn dat door eenieder
ken: alles gaat voor risico van Fanfare "ExceHor ',Zeilberg
"Dat zal ik je wel eens vertellen" zei de
de deeln.:!mers.
vader, "dat is iets dat van vader op zoon
toegejuicht zou worden. Drie of vier
Fanfare "Wilhelmina", Vlierden.
ove:ç gaat .."
optochten op dezelfde dag en nage- art. 9. Toekenning der prijzen door de W
T
b
" D
"GeliJ'k miJ·n 's werkendagse broek dan ,"
neutrale jury is bindend. Hier- " .lbert am oers . eurne
noeg op dezelfde tijd, is wel wat vee 1
,
zei Jantje"
van het goede. Wij wensen U ook in
tegen is geen beroep mogelijk.
Harmonie "Musis Sacrum", Bakel

Deelnemende
muziekgezelschappen.

z

art. 10. Gevallen, waarin niets is voor- Drumband "Musis Sacrum", Bakel
zien worden door het bestuur beTH. M. M. VAN BOVEN
slist.
Deum :se Hofkapel
Adjudant der Rijkspolitie
Gegeven te Deurne februa ri 1963 ..
Tamboercorps "Kon. Harm. Deurne".
Commandant van de Groep Deurne

deze .de zo nodige eenheid toe.

~ ,

OPTOCHT REGLEMENT
art.

1. Iedereen kan aan de optocht
deelnemen met een wagen, een
wagentje, een kar, een fiets, een
fietske, te voet of te paard, mits
men zich houdt aan de volgende
voorschriften.

art.

2. De plaatsen in de optocht worden door het comité bepaald.

art.

3. Maskers mogen alleen gedragen
worden tijdens de optocht en al leen door deelnemers aan de optocht.

. art.

4. Wettelijke en gemeentelijke bepalingen moeten streng in acht
worden genomen.

art.

5. Kleding die aanstoot geeft is verboden.

art.

6. Het is verboden: Tonelen voor
te stellen die aanstoot geven.
Hieronder wordt ook verstaan 't
zingen van liedjes, die niet door
de beugel kunnen.

.art.

7. Iedereen moet zo gek mogelijk
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GROOT BOERENBAL
(verplichte costumering)

op donderdag

21

Zijn ideaal
"Zeg wat zou je wel een ideaal-staat vind en.?"
"Een'. staat, waarin je op het belastingkantoor geld kon lenen."

februari a.s.

Een drukker had een opdracht gekregen
op een lint van een rouwkrans te drukken: "Rust in Vrede". "Tot weerziens".
Een uur later telefoneerde de besteller en
zei : "Voeg er nog bij · In de Hemel." als er
nog plaats is. Op de begrafenis kon .men
op de krans lezen :
.Rust in vrede Tot weerziens in de hemel
. als er nog plaats is."

K I N D E R L IJ K.

in de verwarmde consumptietent
.

achter Hêtel «DE ZWAAN»
.

ingang Visserstraat, tegenover de kerk.

AANVANG 8.11 UUR.
Entrée

f. 2.00

Leden Vrij .

doen, maar op een manier dat ;;..-.---·..,·~"....
--.,,,,·-·u,,,...._.,..,..,,,... ...,..-...J-.,.".,........,". .___..,_...,".,.,_,_.,.". . . ..,..,..,.,_.,.". . . .._.,,~,_..,",,,...._,_.,."...,...,..""".'""'_ _
._. . .

De moeder van Ferdinandje vertelt
hem, dat zij een broertje of zusje zal
gaan kópen. Om dat maar zo snel
mogelijk te kunnen doen begint Ferdje
v'.ug mee te sparen.
Als hij op een dag vergeet braaf te
zijn pakt moeder hem vast en zegt :
• Gij gaat maar naar kostschool. dan
kunde'er niet bij zijn als ik dat kiendje
ga kopen" .
. Da's niks". zei Ferdje, "ge gao'ut
mèr kope, mèr nie van mi'n een te"

/!

Voor al Uw

· Deurne's Confectie Atelier

Variaverzekeringen

DECO NA

ccNEERLANDIA VAN 1880"
INSPECTIE

DEURNE

GROENEWEG 11

W. Schepers, Warand~laan 16, Helmond.

biedt aan meisjes een prettige werkkring.

TELEFOON 04920-4158.

VOOR ALLE

~

~otel ,,':De ~waa11"

~'

en rijbewijzen verlengen.

EEN
OUDE NAAM

Het bekende adres :

P. STRIJBOSCH

EEN

GOEDE

Sta tionsstraat 17 - De urne - Telef. 27 17

KWALITEIT

DANIËL
VISSER c. ZOONEN
, • DISTILLEERDERIJ OE·.GIW,JJ\t'E HEMGST"
.

'SCHIEDA·M ···"1·; ... ·;· · · ·1

'

rijbewijzen

OPGERICHT 1714 ·

Tijdens de Carnaval

·

·

uw·

Voor

keukens - kasten

verzekeringen

P ~ Jegerings

Residentie

en

machinaal timmerwerk

Voor alle

Stationsstraat 93 - Deurne
Telef. 2310 (na 6 uur 2866 ).

1

· ~

Houtindustrie

cc

Elke avond vanaf 7 uur
in onze grote verwarmde

K 0 ·M A ,,

P. KORTOOMS
-Tramstraat 67 Deurne

Tel. 2997

c~nsumptietent

Zoekt U iets ·

DE VLIERDENSE

Voor verl1uur

voor vrij etijds beste ding, komt
U da n 'ns kijken v oor 'n fijn

':Bo~re11blaa.;kapel

v an glas en aardewerk
voor feeste n en partijen

HA

WE

KJ

naa r ...

ccHet Witte Huis»

Gez. Reijnders

Stationsstraat 26
DEURN E

Beleefd ·aanbevelend

Hein Smeets

Stationsstraat 24 Deurne
Telefoon 2.691

Tel. 2297

Na chtbra ker :
" H é zeg, is dat de maan daarginds?"
Andere nachtbraker :
" Dat weet ik niet, ik woon hier pas."

Alfa Laval melkmachines en diepvrieskasten

Vastenavonddwazen en -gekken
En alle andere lekkerbekken
Hier zie je ze dan ha'ngen
Die worsten korte en lange
Ook 't vastenavondspek
Bij iedereen in trek
' n Goede raad eerst naar de KUIT
En dan d'r maar op uit.

Alleenverkoop voor: Deurn e , Liessel. N eerkant, Vlierden,
Bakel en Milheeze . V raagt vrijblijvend om inlichtingen bij

Smederij van Griensven
Molenstraat · Deurne
Tevens Uw adres voor : gaskacheltjes op flessengas, haarden,

hachels, wasmachines en landbouwwerktuigen.

Jan Slegers Sparsupermarkt

Veur voet-getuug en schon tassen
1

Tel. 2'17

'

Stationsstraat '1

Zie onze dagelijkse voordeel-aanbiedingen.
A.

Stationsstraat ltl

1

naar
'

Sjef v.d. Eijnde

Tel. 21tl 7

Jan Slegers Sparsupermarkt

E>ok in óök 9raote keuó.
.

1

"""..."""""""""""1...""""""""...""""••"""...""""""""".

U komt toch ook na~r de optocht kijken ?

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