
Uitgegeven door de narren 

Vijfde j aargan_g 

DE p 1964 De redaktionele verantwoordelijkheid berust bij alle 

Peelstrekelinnekes en Peelstrekels. Verschijnt jaarlijks 
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cproclamatie cprinó Cfrlartien clen 9-luróte. 

Strekeló en ótrekelinnekeó. 
Welk een grote zotheid er in mij rond- lijkheid te maken, want zonder hun harde 
gaat, kan ik U niet zeggen, nu de eer, arbeid was dit niet te verwezenlijken. 
Prins van het Strekelsrijk te mogen wor- Strekels en strekelinnekes, als men goed 
den mij te beurt is gevallen. Hiervoor ben nadenkt wat voor arbeid deze mensen 
ik iedere strekel en strekelin die zijn aan- verzet hebben, is het zeker, dat zij uw 
deel hieraan heeft gehad zeer erkentelijk waardering verdienen, steunt hen zoveel 
en hen beloof ik met de hand op mijn zot- mogelijk, door medewerking op allerlei 
heid, om alles in het werk te stellen deze gebied, maar vooral door de deelname 
dagen zo te regeren dat iedereen op een 

1 
aan de optocht, want ook uw steun is er 

gepaste manier lol kan maken, hiervoor nodig om dit alles te organiseren. 
hebben mijn voorgangers ook zorg gedra- In al de jaren van ons bestaan mochten 
gen en in de sporen van hun zotheid wil wij aller medewerking ontvangen van de 
ik ook treden. Hun voorbeeld en het be- H.H. Geestelijken en de Edelachtbare 
leid dat zij gevoerd hebben was voortref- Heer Burgemeester, waarvoor ik zeer er
felijk en daarom zal ik datgene wat zij kentelijk ben en hoop, dat de carnavals
opgebouwd hebben, trachten uit te hou- vereniging hen na aan het hart mag blij
wen tot een monument van zotheid zodat ven liggen, ook de rijkspolitie voor het 
ons Peelstrekelsrijk nog verder uit zal handhaven van de orde en het goede ver
groeien tot het zotste rijk van de gehele loop van de optocht. 
omgeving. Dank aan de adverteerders en begunsti
Dat die taak mij toevertrouwd is verheugd gers die de totstandkoming van deze krant 
mij ten zeerste en indien alle strekels en mede mogelijk maakten. 
strekelinnekes medewerken, zal deze taak En als straks de carnavalsdagen voorbij 
mij zeker niet te zwaar vallen. Daarom zijn, dan hoop ik met u allen, dat alles 
strekels en strekelinnekes, wees tijdens de goed zot verlopen is, zodat wij er met 
carnavalsdagen het toppunt van gepaste vreugde op terug kunnen zien en vurig 
zotheid, dan zijt ge een steun voor uw verlangen naar het volgende jaar. 
Prins. Nogmaals strekels en strekelinnekes veel 
Ook wil ik nog een •voord van dank spre- plezier en tot op het Boerenbal en in de 
ken aan het bestuur van de Peelstrekels, optocht. Alaaf! 
dat onder leiding van hun voorzitter en 
oprichter W. Geerts zoveel werk heeft Prins Martien den Uurste. 
verzet, om in Deurne dit feest tot werke-

DANK U! 

De op 5 januari j.l. gehouden jubi
leumreceptie bij gelegenheid van ons 
5-jarig bestaan kreeg een dermate grote 
belangstelling, dat het ons niet mogelijk 
is de vele honderden, die in persoon, 
in gift of anderszins hun belangstelling 
toonden, persoonlijk onze dank te be
tuigen. Mogen wij dit dan langs deze 
weg doen? 

Zonder iemands belangstelling eni
germate minder te waarderen mogen 
wii vanaf deze plaats een bijzonder 
woord van dank zeggen aan de gees
telijke en burgerlijke .overheid, die 
eveneens in persoon ter receptie ver
schenen. Deze hoogste .plaatselijke be
langstelling werd door ons bijzonder 
gewaardeerd 

Bestuur, Prins, Vorst en 

Raad van Elf. 

CARNAVAL 1964. 
De geweldige belangstelling op de recep
tie bij ons 5-jarig bestaan, heeft overdui
delijk bewezen, dat onze vereniging op de 
ingeslagen weg kan en moet voort gaan. 
Temeer daar . tevens gebleken is, dat de 
mogelijkheid geschapen is, dat we in de 
toekomst meer kunnen gaan samenwerken 
met onze zusterverenigingen. 
De optocht zal beslist niet minder zijn dan 
vorig jaar. Speciaal de goed florerende 
buurtverenigingen zorgen voor de nodige 
carnavalswagens en -groepen en de ver
enigingen en persoonlijke deelnemers voor 
de opvulling. Verder zijn door ons aange
zocht een twaalftal harmonie-, fanfare- en 
tamboer korpsen. 
Onze strikt neutrale jury zal zich weer 
tot onze volle tevredenheid van haar taak 
kwijten. · 
Voo.i: de medewerking van onze Hoogedel
achtbare Heer Burgemeester, Adjudant v. 
Boven met zijn corps, en eenieder die aan 
de optocht mede werkt, onze hartelijke 
dank. 
De financiële steuri van onze leden, begun
stigers en adverteerders is nog steeds stij
\lende. Laat 't zo blijven en wij zullen er 
voor ·zorgen, dat Deurne ook in de toe
komst in haar eigen pla°ats Carnaval kan 
vieren. 
Onze nieuwe Prins met zijn Vorst en Raad 
van Elf zullen zeer zeker hun beste beentje 
voor zetten. 
Ik wens U van harte een prettig Carnaval 
1964, terwijl U zorgt dat zulks op een pas
SE'nde manier gebeurt, zodat we straks op 
een feest kunnen terug zien, waaraan nie
mand aanstoot heeft kunnen nemen, en 
waarbij geen enkele wanklank gehoort is. 

de sfeer van deze ·karnaval zoveel 
mogelijk aan Uw wensen tegemoet 
te komen. 
Werk daarom prettig samen met de 
karnavalsvereniging, die voor U en
kele gezellige dagen heeft voorbereid. 
Steun hun initiatieven door Uw daad
werkelijke medewerking aan optocht 
en verdere festiviteiten. "Karnavalvie
ren" is op zich een grote kunst en in 
Deurne begint men deze kunst meester 
te worden. 

Wij allen zullen er echter nog die
per van doordrongen moeten worden 
dat karnavalsfeest geen PERSOONLIJK 
maar een GEMEENSCHAPSfeest is. 
Wij moeten er vooral voor waken dat 
niemand :iierdoor schade naar lichaam 
of geest ondervindt. D::m kunnen wij 
met Horatius zeggen "Het is zoet van 
tijd tot tijd eens dwaas te doen". 

Ik persoonlijk geloof dat het niet 
alleen "zoet" maar zelfs noodzakelijk 
is 'ns helemaal uit de dagelijkse be
slommeringen te springen, je zondagse 
pak 'ns aan de kapstok te hangen en 
je echt eens los te slaan, zeker in deze 
jachtige tijd. 

Ik eindig dan ook met U allen dat
gene te wensen wat U van karnaval 
verwacht en wel een GOEDE karnaval. 

TH. RIJNDERS 

... """ ".,,> . t 

BLIKSEMAKTIE. 
Door verschillende omstandigheden 

zijn wij eerst dezer dagen in de gele-
Met Carnavalsgroeten, genheid onze "bliksemaktie" in de 

vorm van steunbonnen te voeren. 
Voorz. W. Geerts. Bij het verschijnen van deze carna-

valskrant is men reeds bij U geweest 
of men komt eerstdaags bij U aan. 

EEN GOEDE KARNAVAL. 
Aan hen die ons reeds hun steun 

'boden hartelijk dank. 

Binnen enkele dagen is het weer zo kl Hen, bij wied.wij kog bullel aar:: 
ver ! Ka ma val 1964. Gaarne wil ik oppfend voor l ie ad tie, eveke.n wii 

· d't t k" d ,.....EHELE D vana eze p aats eze steuna tie nog 

b
via lik. s u Je e u e
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\1.rknese even bijzonder in de belangstelling 

eva mg oproepen gezamen iJ te t d 1 k t t 1 . t "k k 
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aan, en gunste van e a gemene car-
?m.en o. een uis, erriJ e arnava s- navalsviering in Deurne. 

vienng, die zo mogelijk met Uw aller E d d d k ·· t 
inzet zal leiden tot een nieuwe klimax . den ezder algen hu~d n1.g nog eetns , 

. . · ie ereen e ge egen ei ziin sympa ie 
Van harte heet ik namens het ge- voor onze vereniging te tonen. 

meentebestuur welkom Z.H. Prins Mar- Bij voorbaat reeds hartelijk dank. 
tien den Eerste, Vorst en niet te ver-
geten de Raad van de Elf onmisbare. 
Van dit gezelschap zal het welslagen 
der komende dagen in belangrijke 
mate afhankelijk z.ijn. 

De Prins en zijne Raad van Elf heb
ben zeker besloten om in de opzet en 

ZONDAG 9 FEBRUARI 

Bestuur, Prins, Vorst en 

Raad van Elf 

Carnavalsver. "De Peelstrekels". 

--- •• IUlb ••:"'•*" 

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

huize. 

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

14.30 u. Opstellen van de groepen, wagens en kinderen in de Derpsestraat, 

Romeinstraat en Tramstraat. 

· 15.00 u. Grote Carnavalsoptocht, welke de volgende route zal volgen: 
Stationslaan, Stationsstraat, Past. Jacobsstraat, Wilb.plantsoen, 
Hellemanstraat, Heuvelstr" Lagekerk, Martinetstr., Mark,t, Visser' 
Kruisstraat, Molenlaan, Limburgstraat, Molenst-n1at, Markt, Helmond
seweg, Heuvelstraat, Stationsstraat, Markt (ev. wijzigingen voorbe
houden). 

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

diverse feestlokalen door Prins Martien den Uurste met zijn gevolg 

en Hofkapel. 

Elke avond vanaf 10 uur verblijft Prins Martien den Uurste met zijn gevolg 

in de Residentie "Hotel de Zwaan", Consumptietent ingang Vissèr. 
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Beste Strekelinnekes 

en Strekels. 

Wanneer jullie deze vijfde Pe~lstre · 

kel onder ogen krijgen, is mijn rege· 
ringsperiode al weer enkele dagen 
afgelopen. 

Ik wil dan ook ·op de eerste plaats 
jullie allemaal heel hartelijk bedanken 
voor de medewerking, die ik van 
jullie ondervonden heb. 

Het is toch uiteindelijk zo dat niet 
wij maar julli.e gezamenlijk de carna· 
val in Deurne maken zoals het op dit 
moment is . Ik hoop dan ook dat Önze 
nieuwe Prins Martien de Eerste dit 
jaar weer op jullie kan rekenen. Op 
de tweede plaats dank ik persoonlijk, 
maar ik geloof ook wel uit naam van 
alle Strekelinnekes en Strekels ons be
stuur dat onder aanvoering van onze 
president, de heer Willy Geerts, de 
carnaval in Deurne gedurende vijf 
jaren georganiseerd en tot op deze 
hoogte gebracht heeft. 

Vorst en Raad van Elf. jullie heb
ben weer een zwaar programr:pa voor 
de boeg, maar door jullie car
navallistische teamgeest, weet ik zeker 
dat jullie de nieuwe Prins zullen hel
pen een nog betere carnaval te bren
gen dan in de vorige jaren . 

Dan gaat ook mijn hartelijke dank 
uit naar de geestelijke en wereldlijke 
autoriteiten, waarvan wij ieder jaar 
zo'n geweldige ·medewerking mogen 
ondervinden. 

Prins Martien de Eerste, Vorst, Raad 
van Elf en andere Strekelinnekes en 
Strekels, ik wens jullie een echt pret· 
tig en gezellig carnaval 1964 toe en 
nogmaals mijn hartelijke dank voor 
alles wat jullie voor mij gedaan hebt. 

OUD-PRINS AD DEN UURSTE 

Klaassen: Om negen uur moest ik hier ko
men voor een erfenis. 
Maassen: En hoe lang wacht je nu al? 
Klaassen: Oh, al twintig jaar. 
25 à 30 jaar geleden speelde zich in Hel
mond het volgende af in een gasthuis: 
.'s Nachts was er natuurlijk een zuster, die 
regelmatig haar ronde deed. 
Om 11 uur kwam ze in de mannenzaal. 
Alle mennekes waren verdwenen. Toen 
ging ze direct naar de vrouwenzaal, waar 
al de mennekes bij de weefs in bed lagen. 
"Wat is hier te doen?" zei de zuster. 
Een oud tandeloos Helmonderke kwam 
boven de dekens uit en riep luidkeels: 
"Zuster, we zing op herhalingsoefenin
gen". 

-o-

Vriend: Wat, poets jij je schoenen zelf? 
Waarvoor heb je dan een huishoudster 
genomen? 
De ander: Jawel, maar daar ben ik inmid
dels mee getrouwd. 

ALAAF! 
Voor de zesde maal in de historie van de 
Peelstrekels staan de drie zotte dagen voor 
de deur. 
Waren de zittingsavonden 'n succes, d 
receptie bij gelegenheid van ons eerste -lus
trum was de kroon op het werk. 

. , " ","-
' 

GROOT BOERENBAL · 
(verplichte costumering) 

Bij deze receptie is bewezen, dat niet al
leen de Carnavalsvereniging "De Peel
strekels" bestaansrecht heeft, doch door de 
enorme belangstelling een grote zuil be- , 
tekent waarop de gemeenschap van Deur-

op donderdag 6 februari a.s. 
' 

ne rust. 
Het Carnavalsfeest is niet alleen belang-
rijk van de folkloristische kant, maar de •, 
diepste zin van het Carnavalsfeest is voor 

in zaal Van Moorsel, Molenstraat 
1 

ons dat wegvallen der muren tussen de 
buren, de wanden tussen de standen. De- • 
zer .dagen erkennen wij, dat wij allen dwars 
door de verschillen van functies in diepste 
wezen één zijn, eender in lief en leed, een-

AANVANG 8.11 UUR. 

der in de hoop. . 
We komen bij elkaar om gek et doen, of 
liever, om te laten zien, dat wij een beetje 
gek zijn. 
Niemand is helemaal goed, niemand is he
lemaal slecht, iedereen is een beetje licht 
en duister door elkaar. 

Entrée f. 2.00 Leden 
.. 

Vrij. 

Let wel: de seizoenkaarten zijn strikt persoonlijk 

Uitgelaten is het kenmerk van de Carna- • 
v~.Mctdezedagenzijnwijvrijafenla~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ons gaan, doch te weten dat wij ons zelf in 
de hand houden. -
Zo'n Carnaval allen te samen vieren, alle 
zorgen op zij zetten en de· echte Carna
valistische sfeer beleven, dat is de leus 
die wij a llen· moeten onderstrepen. 
A ls vorst van de Peelstrekels doe ik een 
beroep op alle ouders in ons "Peelstrekels
gat", laat alle kinderen in de optocht mee 
genieten van de gezonde Carnavalsleut. 
Carnaval is niet een feest alleen voor de 
ouderen, Carnaval is een feest van zotter
nij voor klein en groot, voor iedereen. 
Voor de zesde maal hoop ik weer al die 
jeugd te kunnen begroeten in onze optocht, 
de kinderen van de buurtverenigingen, de 
kinderen waar .nog geen buurtvereniging 
is, ja allen zonder uitzondering. 
Peelstrekelinnekes, Peelstrekels, laat ons 
allen Carnavalsjaar 1964 grootser maken 
als ooit tevoren, en een goed verloop zal 
een nog grotere sitmulans voor bestuur, 
Prins en Raad van Elf zijn om onze Car
navalsvereniging op een nog groter plan 
te brengen. 

Kees: Hou jij Dinges voor iemand 
die je vertrouwen kunt? 

Koos: Dat zou ik denirnn. Ik zou 
hem veilig mijn leven toevertrouwen. 

Kees: Ja, ja, maar ik bedoel din· 
gen van waarde ! 

Weet je dat mijn vader een rijke 
boer was en de grootste zwijnenstal 
had in de omtrek? 

Je moet niet zo opscheppen · over 
jaz~lf 

Saar staat voor het loket van een dag· 
b lad en vraagt treurig : 

Een Engelse zakenman overleed. In 
zijn testament schreef hij: 
-Ik verlang dat mijn stoffelijk over-' 
schot verast wordt en dat mijn as wordt 
opgestuurd naar de inspecteur van de 
belastingen . De as moet gedeponeerd 
worden in bijliggende enveloppe. 
Op deze enveloppe stond vermeldt : 
,,Nu heb je alles". 

-0-

Twee vrienden ontmo2ten elkaar. 
En wat doe je zoal tegenwoordig? 
Ik verkoop meubelen. 
Zo, en lopen de zaken goed . Ik hoop, dat 't dit jaar weer een Carnavals

festijn zal zijn voor jullie allen van gezonde 
"Wat kost een overlijdensadvertentie 

. .- van m'n man?" 
leut en plezier. 

Nou, tot heden heb ik alleen nog 
maar mijn eigen meubelen verkocht. 

V H . ~Dat kost u 3'3 cent per millimeter. " 
orst arne. "Laat maar", snikt Saar, "hij was 1 

Alaaf. meter 73". 

-o-
In de herberg wordt over honden 

gesproken. Meer in het bijzonder over 
_ 

0 
_ het scherpe reukorgaan van deze 

viervoeters . 
De moeder van Ferdinandje vertelt Ik heb enen hond, zee Zjoske, zo as 
hem, dat zij een broertje of zusje zal ge er nog nooit inne gezien hebt. 
gaan kopen. Om dat maar zo snel En wa is daar dan veur bizonders 
mogelijk te kunnen doen begint Ferdi· an? 
nand vlug mee te sparen:. · 
Als hij op een dag vergeet braaf te Dè zal ik oe vertelle. Gistere ben ik 
zijn pakt moeder hem vast en zegt: "Gij va_n . huis gegaan n.aar een durrep 
gaat naar de kostschool, dan kunde'r twintig kilometer b_~iten Strekelsgat. 
niet bij zijn als ik dat kineke ga ko- 1 M11nen hond rukt zi1n e1ge los van de 
pen!" ketting, begint te ruiken en te. s!1uffe-

Da's niks" zei Fredi·e ge ga'det len en een par uurre loater hit ie me 
" ' '" dN dk d 2• maar kopen, maar nie van mijn centen" gevon e. ou, wa en te aar van., 

Wa, ·ik daar over denk, zegt Pol. 

Vijf jaar «De Peelstrekel». 
Nou, ik denk dè "t tijd wurd dè ge 

oew eige is ne keer in bad doet. 
-o-

Kobusje: "Moeder gaan we nou al 
naar bed? Anders wachten we altijd 
tot vader thuiskomt! Bij .het voor de vijfde maal verschijnen van 

de Deurnese Carnavalskrant "De Peel
strekels", is het mij, als secretaris van de 
Carnavalsvereniging, een genoegen een 
enkel woord daarin te schrijven. 
Wat is de krant een belangrijk ding_ voor 
ons allen. Wanneer we enigszins kunnen, 
proberen we 's morgens nog gauw even 
vluchtig de krant in te zien. T.V., radio en 
dagbladen brengen dagelijks de laatste 
vvereldnieuwtjes in onze huiskamer. En we 
vinden dat maar heel gewoon. De krant, 
och ja, men verwacht die in alle vroegte 
's morgens al in de bus. Men staat er niet 
bij stil, wat daaraan is voorafgegaan, wat 
een mensen en machines al ·in touw ge
weest zijn om de laatste nieuwtjes te laten 
lezen , horen en zien. Zo is het, in enigs
zins andere verhouding, ook met onze Car
navalskrant, die u nu voor de vijfde maal 
voor u heeft. 
Is uiteraard de Carnavalskrant voor onze 
vereniging een commerdeël object, daar
naast is het toch zeer . zeker lectuur, die , 
afgestemd op de komende "zotte dagen" , 
ons allen reeds vertrouwd geworden ·is 
en die we ieder jaar weer verwachten. 
Dank zij veler steun is het de Carnavals
vereniging ook thans weer mogelijk u onze 
krant te kunnen aanbieden. Hij zal u niet 
het laatste wereldnieuws doen weten, in
tegendeel, en dat is ook de opzet, hij zal 
trachten u lectuur te brengen, die u alle 
problemen even doet vergeten en u alvast 
in een Carnavalsstemming tracht te bren
gen. 

Veler steun , zeide ik reeds, maakte het ons 
mogelijk u voor de 5e maal onze " Peel
strekel te presenteren en al is 't leeuwen
aandeel dan ook aan begunstigers en ad
verteerders, ook de bijdragers aan de tekst, 
in welke vorm ook, aan de mannen die er 
op uit stapten, aan de mensen van de tech
nische uitvoering, açin de mensen van de 
financiële beslommeringen, vanaf deze 
plaats hartelijk dan voor uw inzet, die het 
mogelijk maakte dat ook 1964 weer zijn 
Carnavalskrant kreeg. 
Vijf jaar Carnavalsvereniging " De Peel
strekels" , vijf jaar Carnavalskrant "De 
Peelstrekel". 
Moge deze krant die de Carnavalsvereni
ging u graag aanbiedt, u enkele ogenblik
ken geestelijk Carnavals-amusement be
zorgen. 
A ls u hem gelezen hebt, leg hem weg en 
vier Carnaval op een wijze, zoals in deze 
krant meerdere malen wordt gevraagd, 
waarop niemand aanstoot behoef t te ne
men. 
Dit jubileumnummer moge hopelijk nog 
door· veel jaargang~n gevolgd worden en 
het moge telkenjare voor u weer een wel
kom bewijs zijn van onze sympathie voor 
allen, die , in "velke vorm ook, belangstel
ling hebben voor onze Carnavalsvereni
ging. 

Met Carnavalsgroeten, 

De secretaris: H. Sauvé. 

' 

•"J:•' ur 

Moeder: ,,Is niet nodig vandaag, ik 
kan van verkoudheid toëh bijna niks 
zeggen"! '. 

. ,...,.. • •w*'; ." .. -""' 
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Bavaria bieren 
en 

3-Es limonades 

Bierbrouwerij "Bavaria" n.v. 
'• 

'• - . ---h$$ • 

LIESHOUT TEL. 2355 

Vertegf!n woordtger : 

P. J. Swinkels, 
...... ~ .. 

~· u 

Deurne 
_ ..... 

, 



N.V. Roebroeck Dubois 

Il 
D ISTILLEERD ERI J 

«De Valk» 
il 

MAASTRICHT 

Dames- en kinderconfectie 

Fa Icon 
regenkleding 

Baby-artikelen 

Huwelijks
uitzetten 

R8 J ,, 

Jovanda kousen 

Fa. Reijnders & Boerenkamps 

Stationsstraat 58 Deurne 

Ga ook naar 

CENTRA 
't scheelt stukken 

P. Bertrams 
Uw bakker 

Uw kruidenier. 

Voor bedden en 

manufacturen 

slaagt U nog steeds het beste bij 

Swinkels 
Ziet onze etalage. 

M. Swinkels-Kandelaars 

Stationsstraat 134 Deurne 

Voor alle 

nieuwbouw en 
verbouw 

AANNEMERSBEDRIJF 

M. BERKERS 
Stationsstraat 102 Tel. 2570 

Goossens 
brood

banketbakkeri j 

Stationsstraat 49 

DEURNE 

W. HOEBEN & Co. 
LIESSEL 

• 
Leven~miclclelen-

beclrijf 

Met carnaval 

voor koekjes en gebak 

• 
CJ3a11.ketbakkery 

e. eoopma11..;-93ertram.; 

Stationsstraat - Deurne 

' 

V ur lekkere friet, wörst, hane en zà al meier 

na or 

s. &·s. 
Burgemeester van Beekstraat 

Jean Coopmans 
B o u w b e d r ij f 

DERPSESTRAAT 39 

Ook met de carnavalsdagen 

kunt U bij ons voor gezelligheid slagen 

~aal "93raba11t" 

Deurne 

DEURNE 

Liesselseweg 20 
Telefoon 2162 

Speciaal adres voor vakkundige verzorging van 

B R U 1 L 0 F T E N' en F E E S T A V 0 N D E N. 

Feest
artikelen 

voor Carnaval 

Grootste sortering Laagste prijs 

J. Wasser 

3 n elke f ri ture . . . 

Croquetten Nassi Bami 

en fricandellen van 

Bekkers - Deurne 

Vakkundige service 
, geven de jongens van VAN BAARS 

1 

aan de Pomp, op de Brug en in de Garage 

, ct0fot CU dat wy Subdealer zy11. L:Ja11. CV.CUJ. 
e11. ook inruilwagen.; hebben ? 

Autoservice GEBR. v. BAARS, Vlierdenseweg 8--1 0, 
Deurne, Tel. 2607 - 3192. 

1 
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Wij hopen ook U door onze kwaliteit en goede 

service tot onze klantenkring te kunnen winnen . 

Slagerij Van Baars-de Kleijn 

KALFVAARZEN! Koopt bij ons uw 
kalfvee. Verschillende voordelen: 
1. Uitzoeken, keus 
2. Niet duur. 
3. Wil ruilen . 
4. Geen vracht enz. 
5. Als er iets is, U kunt altijd terecht. 
6. Melk, melk, melk! 
7. Honderden tevreden boeren. 
8. Wij zijn al jaren aan de gang, dus 

veel ervaring op het gebied van 
kalf vee . 

Goossens, Veehandel 

~et adre.; L:Joor: 

Luxe en huishoudelijke artikelen 
Wasmachines - Wasautomaten 
Spaar ketels 
Haarden - Kachels 
Gereedschappen en ijzerwaren 
Hang- en sluitwerk 
is : 

cA. ~. van (?óch 
Kerkstraat 30 - Deurne - Telef. 2414 

VOOR AL UW 

TRANSPORTEN 
Speciaal vervoer - Grond verzet 

Zand- en grindleveringen 

Fa. van Heugten 
Telefoon 2607 

Bezoek met de Carnavalsdagen 

onze geheel nieuw ingerichte 

Automatiek 
Voor warme worstjes, nasi, bami, 
slaatjes, frites, halve haantjes enz. 

P. v.d. Kerkhof 
Automatiek - Stationsstraat, Deurne 

Voor alle 

elektrische 
apparaten 

zoals radio, televisie, diepvrieskisten 
en -kasten, volautom . wasmachines 

naar 

M. J. WIJNEN 
Heuvelstraat 14 Deurne Tel. 2884 

Behang 
Voor iedere kamer het juiste dessin 

Verf 
Alle soorten lakken, vernissen en 
muurverven 

Glas 
In alle maten en dikten. 

A. VAN DE MORTEL 
Liesselseweg 18 Tel. 2844 

OOK U BENT 

Prinstevreden 
met 

Lievendag' s 
snelbediening 
annex wijnhandel 

WIJ VERZORGEN VOOR U: 
alle verz~keringen 
hypotheken 
financieringen 

Tevens vestiging Nederlandsche 
Middenstandsspaarbank. 

Vraagt vrijblijvend inlic:i.tingen 

Assurantiekantoor : 

J.A.SWINKELS 
Kerkstraat 28 - Deurne - Tel. 04930-2468 

. ~ 



Voor al Uw 

Variaverze • er1ngen 
ccNEERLANDIA VAN 188011 

INSPECTIE 

W. Schepers, Warandelaan 16, Helmond. 
TELEFOON 04920-41 58. 

ccThopine Vieux>> 
heerlyk zacht en Liol aroma. 

VAN GEEL'S DISTILLEERDERIJ cc DE KREK El » 
Hilversum 

iiiQ&A~- *AA 

== 
elk.~ 
P,RINZ-
~/ 

@! 

UW DEALER: 
GARAGE PRiNSSEN, Kerkstr. 32, De~rne, tel K4930-2679 

Vraagt 
gratis 

proefrit! 

r 
l 

Erelijst van begunstigersm 1 

1 Amstel Brouwerij, Amsterdam 

van Bakel. café, Haageind, Deurne 

Bavaria Brouwerij, Lieshout 

Bruggenwirths Grossierderij, Tr<1 mstraal Deurne 

Jos. Deltrap. Architect, Deurne 

Dr. B. J. v. Doorne, Industrieèl, l eurr 

J. v. d. Eynden, Schoenhandel, Stationsslrnat 

W. Geerts, Slijterij, Stationsstr<ltll. Dcllrne 

"!)ric Hoef.jzers", Breda; Agent W. Geerts 

Distilleerderij "Klaveren Aas", , ;,·hicclam; Agent W. Geerts 

Distilleerderij "Hasekamp", Schiecla!:l; J\g.:nt W. Geerts 

Dortmunder Hansa 

N·1tricia 

Jacky 

Spoel~' Limonad~s; Agent W. Geerts 

Wilson Limonades; Agent W. Geerts 

J. Goossens, Steenfabrikant, Deurne 

Harotex, Tricotage en Confectieateh.r, Deurne 

G. Hurkmans. Architect, Deurne 

P. }f>gerings, Groentehandel, Stal onsstraat 

A. Manders, Sigarenmagazijn, Stat 0nsstraat 

Piet Martens, Schoe11handel, Statio l"st:·ciat, Deurne 

Weled. Heer H. P. J. Motké, Apothe1-~r. D eurne 

Bakkerij Schellen, Vlierden 

P. Smets, Stucadoorsbedrij [, Stat1on":;traat 

A. v. Teeffelen, Romeinstraat, D ur'le 

H. v. d. Wal, BouwLwterialen, D~urne 

\Vcled. Gestr. Heer J. W. v. d. Wïldenberg. Notaris, Deurne 

J. vVijnhoven, Architect, Heuvelstraat 

"'- · ~----~-- .~~~~~~~~~~~~~~~_) 

Carnaval-zondag en maandag z11n de café's 

geopend tot 1 uur na middernacht. 

Carnavalsdinsdag tot 12 uur middernacht. 

Ja. zegt Tinussen, wa kunnen wij samen 
Soldaat Tinussen komt op zekere daq ver- toch goed liegen, hè? 
lof vragen. Hoe kom je daarbij? 
Mijn vrouw is ziek, zieJe. Wel, hoe kande gij nou een tillegram van 
Das' jammer, zegt 

1
de sergeant,. Ill<hir ik mijn vrouw ontvangen as ik h illemaol gm 

ontvang net een te egram van Je rouw, vrouw heb? 
waarin ze zegt dat ik je maar hier moet 

1 

houden. Je gaat anders thuis toch maar -o-
aan de boemel. 
Soldaat Tinussen aarzelt even al rens 

1 
Pietje in de groentewinkel: 

weg te gaan en de sergeant zegt: Heb Een pond zoerkolle, asteblief. 
je misschien nog wat op oewe lever? Kom Hebbe we nie, jonge. 
er dan maar mee voor de dag. Pietje: Doe dan mer een half pond. 

HANDELSONDERNEMING 

Scheepers 
• 

Inkoop: Lompen, metalen, 
ijzer, papier. 

• 
Levering aan industrieën van 
alle gewenste poetsdoeken. 

• 
Inkoop speciaal 

nieuwe fabricksafvallen. 

G eopend a lle avonden van6 -lO u . 

s zaterdags van 8-16 uur. 

Tel 04930: 2276 

• • • Een goed figuur gaat bovenal 
Z elfs in ,t kostuum van carnaval! 
U slaagt hiervoor met groot succes 
op 't volgend speciaal adres: 

• • • M. TEEPEN-HOEX 
Stationsstraa t 60, Deurne 

~o t e l van. c.Baarö 
Uitzendhuis van diners 

Volledige verzorging van : 

diners 

koffietafels 

recepties 

C(.'1.. va n c.Baar.o, cuiöinier 

- .... ~ ,....., •• ......,"", .,.. _,,...., "" - ___ S_t_a_ti_o_n_s_st_ra_a_t_l 13, tel. 04970-2343 

Angstige stem aan de telefoon •n 'n hotel: 
Hier in mijn kamer zijn twee muizen aan 
het vechten met elkaar. 
Portier: Hoeveel betaalt u voor de kamer? 
Stem: f 7,50. 
Portier: Nou, wat wou u dan voor f 7,50? 
Een stierengevecht sorns? 

-o-
Manus: Ik mag helemaal geen hier meer 
drinken. 
Janus: Waarom niet? 
Manus: De dokter heeft me iedere opwin
ding verboden. 
Jani_1s: Wind je je dan op bij het bier 

l 
drinken? 
Manus: Jazeker, ik wordt altijd zo nijdig 
om die kleine glazen. 

-o-

Professor: Wat gebeurt er als er een 
maansverduistering plaats vindt? 
Student: Dan gaan er een groot aantal 
idioten naar kijken. 

-o-

Recht ei: "Vertelt u me nou eens eerlijk.. 
waarom heeft u dat geld gestolen? Ik be
grijp er niets van, iemand met een blanco 
strafregister." 
Beklaagde: "Omdat ik een vertrouwens
post kon krijgen, maar daar had ik een 
waarborgsom voor nodig." 

-o-

Joske: Ik zal maar niet meer naar school 
gaan, vader, de meester is niet goed w ijs . 
Pa: Hoe kom je daarbij ? 
Joske : Nou, gisteren zee ie dat v ier en 
een vijf is en vanmor gen zei ie dat drie 
en twee vijf is! 

We zijn nu boven Finland, zei een huis
knecht in het v liegtuig tegen de barones. 
"Laat de deta ils maar schieten, zei deze, 
~1ls je de were lddelen maar noemt is het 
Henoeg ." 

-o-
Aan de deur: H ebt u ook de rommel op 
te ru imen, mevrouw? 
Mevrouw: Ja, wacht maar, direct kom t 
mijn man thuis. 

- o-
Bij de rechtbank: 
Zouden we deze zaak niet met gesloten 
deuren behandelen? W aarom? N ou, 't 
tocht hier zo. 

-o---

Zo beste man, u bent door uw zucht naar 
alcohol in de gevangenis terecht gekomen, 
zei de reclasseringsambtenaar. 
"Om de donder niet, je krijg t hier niks." 

- o-
Men vroeg aan kleine Jan w ie de groots te 
dorst had, hij of zijn vader. 
De grootste dorst heb ik, zei Jan, maar 
vader drinkt meer. 

Tekst en muziek: Fr. v.d. Kerkhof 

ALLES OP ZU NNE KOP 
Het is wir Vastenaovend 

Kom Strekels doe nau zot, 

W e zette deez' d rie j daogen , 

Wir alles op zur:ne kop. 

We hossen deur de s+raoten, 

En rnaokcn veul kabaol, 

We kanne 't nie laoten, 

tn zingen dus allemaal : 

Refrein: 

VJ e hou wen van h-·li .... h'ola 

Strekelinnekes 't is wir V a stenaovond, 

-.ve houwen van heli . h ola 

Hou er de moeà maar in, t is Carnaval. 
~ J 
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eafé CJ:2eMaurant "'])e cp~elpoort" Eig. A. v.d. Goor 

het adres voor bruiloften en partijen 
...... ~ ............ " ... lml! ............ " ........ """ ...... " ........................ I" .................. " 
Veel Gezellig heid 

en 

Veel Geproost 
door 

Veel Geld 
van 

Veel Geldzegels 
gekregen bij: 

KNIJ N EN BURG 

Mee Vastelauvend sjans 

Noa Pasen trouwen 

Maar!!! 
Dan ons huies ingericht door 

Woninginrichting 

Keeren 

Bruggenwirth-van Nunen 

ROOKARTIKELEN 
SUIKERWERKEN 

EN GROS EN DETAIL 

-CJrlet cle carnaval 

gebak, koekjes 

bonbons 

chocolade 

Banketbakkerij 

SCHIKS tel. 2360 
f>ok met carnaoal 

hoort er een BLOEMETJE bij 
gekocht bij bloemenmagazijn 

cc D e A k e 1 e h> 

Th. van Dinter 
«':De o4kelei» 

Stationsstr. 47 - T elef. 2113 

DEURNE 

VOOR ALLE SOORTEN 

bouwwerken 
AANNEMERSBEDRIJF 

de Van Doorne's 
DEURNE 
Helmondeeweg 75 

Tel. 04930--2816 

Uw adres voor BROOD en BANKET 

P. H. HOEBERS 
Helmondseweg 38 Deurne Tel. 3025 

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

SLAGERIJ KEUTEN 

VOOR ALLE 

VERZEKERINGEN en 
FINANCIERINGEN 

IS HET ADRES 

A. Verberne 
Zeilbergsestraat 132 

T elefoori 3172 - Deurne 
AGENT H.A V -BANK 

Fa. Jos. Coopmans Coöp. Zuivelfabriek ,St. lsidOrus' 
voor: Bouwbedrijf 

Beton- en Utiliteitsbouw 

Molenstraat 28 - Deurne 

losse melk 
flessen melk 
karnemelk 

karnemelkse 

Yoghurt 
vanillevla 
chocoladevla 

bloempap 

H E N D R 1 X biedt U de meeste voordelen: 

'f. hoogste kwaliteit 

'f. de beste voorlichting 

ie zeer gunstige contractmo

gelijkheden voor Uw mest

kuikens en mestvarkens. 

• financiële hulp bij de opfok 

v"n uw kuikens 

'f. de modernste produkten voor 

uw rundvee en biggen n.l. 

Hendrix biggenstart. 

H e n d r i x basiskoek 

Al deze middelen garanderen U de hoogste winst! 

Daarom: VOER VEILIG - VOER HENDRIX 

Beleefd aanbevelend, 

C. v.d. Steijn 
MOLENSTRAA T 45 DEURNE 

Wederverkoper Hendrix' Voeders. 

8k kauw en VOOR UW 

Wie heerlijk 

• VlS 
wil eten, mag ons 

BEKEND ADRES 
niet vergeten ! 

Beleefd aanbevelend, 

M. Verdonschot 
Molenstraat 15 Deurne Tel. 2336 

Veur 'nen borrel nao 

Veur 'n fles nao 

en aaw schoewn gemakt baai 

Mart. v.d. · Mortel 
Café - Slijterij - Schoenmakerij 

IN DE ZAAILBERG. 

Elk dier ondervindt het: 
Van Aarssen's meng

voeder wint het! 
Ook voor financiering en voorlichting 
betre1fende hokkenbouw en dergelijke 
staan wij steeds voor U paraa, ! 

:::: ::e mè d;e daog n;e ve,gête. televisie of 
~kb~'. dcenke m~~~·~; radiotoestel 

STEIN naar H. TABOR fa. Koppens · 
Zeilberg - Telef. 04930--2603 

v. Aarssen-

't best van al ! Molenstraat. 

Kunsthandel VOOR AL UW 

~oossens=bc 'Pct carnavalsartikelen 

\ ,lOS GUFFENS 
Gezellige en prettige 

carnavalsdagen 

Uw adres voor al uw 

GESCHENKEN 
Molenstraat 25 Deurne 

G 4 D 
met een lekker borreltje of glaasje bier 

roeneweg eurne 
D·t · d ll . vindt U in de Zeilberg 

i iaar e a ermeuwste 
maskers: Kroesjefs, El vis, 
Kennedy's en BB's. 
Voor de kinderen Walter 
Disny's en vele andere. 

BIJ NIER. 
Café R. Beijers-Dirks 



Hedde gallie honger? Dan. moette ge naar de Meulestraot. Naar 
VAN DE BERG die higet ge.lijk van hirring tot unnen haan toew. 

Autosloperij LEO OBERS 
Helmondseweg 58 tel. 2357 Deurne 

Auto's, onderdelen, banden, 
onderstellen. 

Runds- varkens 

en 

paarden
slagerij 

Ook voor de fijnste vleeswaren 

Prima boter · 4 pakjes voor slechts f 1,-

L. Wouters-v. d. Eijnden 
Martinetstraat 18 Telefoon 2864 

Uw bakker 

Uw Klim-Op kruidenier 

1 
CC,h. v.cl. cn(ortel 1 
LIESSELSEWEG 16 DEURNE i 

VUR EEN GOEI EN LEKKER STUKSKE 

vlees of worst 
of wa gesnejen 

op de botterram 
het beste adres, dè witte ge toch, dè 

is nog altijd 

SLACHTER VAN GOCH 
Martinetstraat 

Diepvries Diepvries 
Vers vlees en groenten 

het hele jaar door als U tenminste een 
kast huurt van 200 liter voor fl. 60, -

per jaar. 
Vraag het aan degenen di~ daar 
gebruik van maken en U zult ook een 

enthousiaste vriezer worden. 
Inlichtingen bij : 

S C H 1 K S' diepvrieskluis 
Burg. van Beekstraat 11 

~ . . -- : - ·- ~- ' - ' ' \: ~ -

v. d. Munckhof's 
Landbouwwerktuigen 

D.eutz tractoren (off. Dealer) 

TRAMSTRAAT 
/ . . 
:~ : ,,. . . ~' . . '~ ' . . : -Voor 

Keukens kasten 
en 

machinaal timmerwerk 

Houtindustrie cc K 0 M A » 

P. KORTOOMS 
T ramstraat 67 Deurne Tel. 2997 

Bij OBERS kijken is kopen! 
FORD-AUTOMOBIELEN 
BROMFIETSEN 
SCOOTERS 
RIJWIELEN 

FIRMA OBERS MARKT - DEURNE 
GARAGE: TEL. 3052 BROMFIETSEN: TEL 2377 

Vur alle Karnavalsgerei 
zoals stoffen - pekskes - boerekielen 

franjes - petjes en rooi tesneuzikken 

en alle andere kleragie vur alle 

seizoenen. Het bekende adres 

Tel. 2506 

"' •• u n ·~ • , ..... , ••• ..,,... • • ur 

Wij vragen Uw aandacht voor: 

Diepvrieskisten en -kasten 

Wasautomaten 

Wasmachines 

Centrifuges 

Stof zuigers 

Televisie 

Radio 

",_. .... 

Fa. Kuijpers & Zn. 
Molenstraat 2 Deurne . 

AHa Laval melkmachinés en diepvrieskasten 
Alleenverkoop . voor Deurne, Liessel, Neerkant, Vlierden, 
Bakel en Milheeze. Vraagt vrijblijvend om inlichtingen bij 

Smederij Van Griensven 
MOLENSTRAAT - DEURNE 

Tevens uw adres voor gaskacheltjes op flessengas, haarden, 
kachels, wasmachines en landbouwwerktuigen. 

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

go no LEBON in de Zaailberg 
die he get gelijk. 

Uit voorraad leverbaar 
hardboard 

zachtboard 

brandvrij board 

asbest golfplaten 

eternit golfplaten 
en 

alle soorte·n timmerhout 
voor het maken van 

grote en kleine gebouwen 

Alles tegen concurrerende prijzen 

HOUTHANDEL en ZAGERIJ 

L. HOLTEN 
Telefoon 2336 

Ook tijdens de carnaval 
met veel plezier en pret blij ven 
Uw verzekerde risico's gedekt. 

Financieringen - Hypotheken 

Uw adres 

W. J. Donkers 
Helmondseweg 34 Deurne Tel. 2680 

C/:2eemer~ 9roenten 

c:Qeemer~ fruit 

munt boven alles uit ! 

Speciaal adres 
voor het opmaken van FRUITMANDEN 

Heuvelstraat 29 Deurne Tel. 2298 

Voor goede en gezonde warmte zowel 

voor KÇ)LEN en OLIE a~tijd naar 

Brandstoffenhandel 

F. Dielissen 
Heuvelstraat 7 

Deurne Tel. 2394 

Voor 

loon• en 
grondwerken 

UW adres 

J. W. G. Hendriks 
Siberië weg 7 ·Tel. K 4532-279 Deurne 

Voor beter brood 
broodjes, krentebrood, gebakjes, 
vla, taart - afijn A L L E 

bakkers-artikelen 
naar 

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

""" ... """ ... "" ... "" ............... " ........................... ," ... " ... " ......... " .................. lllllli ... ... 

U komt toch ook naar de optocht kijken? 



Bezoekt tijdens de carnavalsdagen onze 

automatiek 
Koude en warme hapjes. 

J. v.d. Mortel 
BROOD EN BANKET 

Klimop-kruidenier 

dè weet toen iedereien dêge 

veur bjöëk en schreefgerei 't 

bèst terècht kant bai 

Noud v.d. Eijnde 
in de Meulestaot 

Met de CarnavaJsdagen 
een malse bief, magere t1peklap
pen en natuurlijk een mooi stuk kalfs
vlees en tevens diepvriesprodukten 

IHIE1f IAIDlt:llE~ :: 
SLA GE RIJ 

F. vd ·Kerkhof 
Ker kstraat 15 - Deurne 

Annex zelfbedienings
levensmiddelenbedrijf 

VOOR UW/ 

meubelen 
en 

Woning-inrichting 

Driessen 
Kerkstraat 20 Telef. 2690 

Van 

C:Qei'1t veili91 rei'1t . comfortabeC 

rei'1t voorcleli91 rei'1t per 

Goch's Touringcars 
Van 20 tot 50 pers. Tel. 2375 

De beste jenever van het land 
heeft Van Calcar uit Hoogezand 

Vertegenwoordiger: H. WEIJERS, HELMOND 
Binderseind - Tel. 04920-3232 

kolen en olie 
van 

BRANDSTOFFEN HANDEL 

J. VERHAEGH 
Molenstraat 58 Telefoon 2389 

Steeds meer vraag naar kolen en olie van VERHAEGH ! ! 

Speciale service met eigen tankauto's. 

WOUTERS VAN MOORSEL 
Kleine zaal en café The Happy Boys 

Smederij 

Huish. artikelen 

Telef. 2424 . DEURNE 

Voor Uw gereedschap, luxieuze arti
kelen . houtwaren, verfwaren enz . en 
vooral onze bouwpaketten, alleenver
koop voor Deurne en omstrek~n bij 

Doe het zelfzaak 
Ed van de Akker 
Helmondseweg 1 Deurne Tel· 3019 

Met carnaval en alle dagen 
Zult U bij VAN BOMMEL ~eker slagen 

En de waar van de VeGé 
Daarvoor krijgt U extra zegels mee. 

d. v. 93ommel 
VéGé 

Helmondseweg 38 Deurne Tel. 2723 

e Haarden 

e Kachels 

• Stofzuigers 
e Spaarketels 
e Huishoudelijke artikelen 

• Gereedschappen en IJzerwaren 

e Hang- en Sluitwerk 

A.B. Hieltjes-v.d. Boomen 
Kerkstraat 1 8 Deurne 

Grote zaal The Rock Pipers 
Aanvang 5 uur met carn~valsmuziek 

Bezoekt tijdens de Carnaval 

ZAAL v.d. PUTTEN 
WALSBERG 

Dansen vanaf 5 uur. Na afloop cabaret 
_..,.. CJ3ezoek oa n 'î>rin,, en C/:2aac1 oan €1/ maanda9 tuóóen 5 en 6 uur. ~-

Voor grote keuze in 

goede en verantwoorde meubelen 
en stoffering in iedere prijsklasse 
naar 

Woninginrichting Swinkels 
KERKSTRAAT DEURNE 

Voor alle bOUWWerken 
P. J. LUTTERS 
Aannemersbedrijf 

DERPSESTRAAT - DEURNE 

Al 40 jaar voor al Uw • 

groenten 
en fruit naar 

~erarcl van S)yk 
l;faageind 9 Telefoon 2488 

VOOR AL UW 

óchilderwerk 
en schildersbenodigdheden 

als v.erf, behang enz. naar 

J. VERHEIJEN-RAKELS 
Mtlhezerweg 31 - Deurne - Telef. 2337 

R.S. Stokvis· 
rijwielen 

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

· H. v.d. KERKHOF 
Haageind 10 tel. 2959 Deurne 

Voor al uw 

bed rijf s k 1 e d i n g 
slaagt U natuurlijk bij 

Confectiefabriek 

M t . '' ,, ar 1nez 
Veldstraat 2, Deurne, Tel. 04930-2490 

Veur ouw 

dranken, snoep en 
keuik noa de 
Meulelaan op den 
hoewk. 

F. vd Kerkhof 
Ook op de Langstraat kan 't gezellig 
zijn met de carnavalsdagen. 

Muziek en 
prima dranken. 

Jan Harmsen 
Voor beter bloemwerk 

BLOEMEN MAGAZIJN 

Steeghs-Janssen 
HAAGEIND 24 

TELEFOON 2419 

1 NIEUWBOUW 
Herstel en verbouwingen. 

Aannemersbedrijf 

Fa. v. Nunen en Zn. 
Heuvelstraat 13 Deurne 

Tel. 2454 - 3143 
~ ,. "._,- . "...,,- ,,...,,._,., ,. .. ... . ' 
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HERMANS OPTIEK 

Deurne - Gemert - Venray 
"""""" ... """"" ......... """" ... "" ... " ... "" .... """""" ... """"""" ... "" .... 
Kledingmagazijn Lichteveld-v. Deursen 

Heren- en jongenskleding - Modes -. Annex kleding naar maat. 

VERHUUR VAN GELEGENHEIDSKLEDING. 

De zaak waar U het vo~r het kiezen hebt. Molenstraat - Telefoon 2382 

Z:-:7. •• -:.:_...~.'--._:-:- ~:=- ~ ~,- D_A_O_R_Z_l-JN ___ Z_E~W--I~a-Dansen 
':Dameökapöalon 

de Beierse Boerenblaoskapel 

do Seuren 

Lid van H.W.F. 
ccDE ROGBINDERS>> ~ 

Stationsstraat 9 Deurne Ze speule~e!re~! zaa 1 Be kke rs 1 

,. '""" ;~ 4 

... "...... '"' ' Zondags dansen vanaf 4 uur. Maandag en dinsdag v.a. 6 uur , 
VUR EEN LEKKER 

potje bier · 
en 

goeie snèvel 
mi de Carnaval 

naar 

JANUS TIMMERS 

Uurwerken 

Zilver 

Goud 

Fa. van Loenhout 
Stationsstraat 15 

DEURNE 

Drogisterij G. Hartjens 
is ook voor U het juiste adres in : 

geneesmiddelen 

verbandstoffen 

babyverzorgings-artikelen 
Ook op 

cosmetisch gebied 
zijn we zeer ruim gesorteerd. 

De Prins en Raod van Elf komt ok baai ons. 

Nao 't dansen is 'r baai ons volop leut veur iedereiën 

A. J. Bekkers-van Baars 

.MEE DE CARNA V ALSDAOG 
zijn we wir ruim gesorteerd in 

1 k bot 1 

of 'ne mooien haon urn te bakken. 

Slagerij Koos Bekkers 
in de Péép. 

Deurne' s Confectie Atelier 

DECO NA 
Groeneweg 11 Deurne 

biedt aan meisjes een prettige werkkr ing 

Jan Slegers Sparsupermarkt 

Telefoon 2 4 1 7 1 Stationsstraat 41 

~ 

Zie_ onze dagelijkse voordeel-aanbiedingen 
j. 

Stationsstraat 41 1 Telefoon 2 4 1 7 

Jan Slegers Sparsupermarkt 

IN DE PEEP 

Tijdens de Carnavalsdagen 

DANSEN 
./ 

TE VLIERDEN 
in zaal Ricus Thijssen 

met de bekende 

Vlierdense Boerenblaaskapel 

NAT EX 

CU wordt aan huió ah:Jehaalcl 

als U bij ons uw R IJ L E S neemt 

Rijschool P. JACOBS Jr. 
Pastoriestr. 12 Vlierden Tel. 04930-2563 

Erkend doo~ de Bond voor 

Bedrijfsautoverkeer in Nederland. 

Theorie-avonden elke dinsdagavond om 
8.30 uur Pastoriestraat 12 Vlierden en 
elke maandagavond om 8.30 uur in zaal 

Koppens-Huys - Zeilberg 

Zeg Janus woar leverde gaij 
tegewordig oew Eier ? 

Bè al elf joar baij Cor Steijn 

W ä zede gaij? W orum ik da doe 

Dè zal ik au eens zegge Bert 

Ik krieg de hoogste prijs 
en ie dere week poen? 

Uw adres voor de 

beste betonwaren 
naar 

P. G .. v.d. Broek 
Zandbosweg 39 

Deurne Tel. 3102 

Veur nen borrel of een fleske bieër 

Komt ook us nao de B R f E Ë R 

't /s we/ wa achteraf 

Mer der is gin kore zonder kaf. 

van HAM 
Simcaclealer. 

cAutohanclel 

,,ZAN ZIBAR'' 
BELEEFD AANBEVELEND, 

Helmondseweg 18 Tel. 2493 Deurne DE GEHELE DAG GEOPEND. MATH. VERHEIJEN 



HOTEL - RESTAURANT - CAFÉ 

cc S T AT 1 0 N >> 

~ezelli0heid 1 

b e g i n t b ij d e s 1 ij t e r ! 

Met de carnavalsdagen en ook het gehele jaar 

door de zaak 

Wij hebben gezelligheid voor een heel 

jaar in voorraad. 

voor de peelstrekels En vergeet U nooit: 

Goede dranken zijn nergens goedkoper 

1 
Zondag receptie van de Prins SLIJTERIJ 

GEERTS-HALDERMANS 
H. Goossens - Pastoor Roesplein - Deurne Stationsstraat 14 

BEZOEKT TIJDENS 
DE CARNA V ALSDAGEN 

SNACKBAR 
M. van Hoek-Meulendijks 

Stationslltraa t 50 Tel 3181 

cAltycl gezellig! 

N. TH. RUITER n.v. 
Koningsweg 63 's-Hertogenbosch 

Telefoon 04100-2302 1 

tste, 2de en Top-Hypotheken. 
Wij verstrekken ook gelden voor 

financi ering van, 

AUTOMOBIELEN 
MACHINES 

LANDBOUWWERKTUIGEN enz. 

Deurne , J. M. Fransen , O ranjestraat 2 
Tel. 04930-2627. 

J.GOOSSENS 
De Visser 15 

DEURNE 

• 
c:Broocl- en c:Banketbakkery 

- Speciaal fijn gebak -

art. 

Optochtreglement. 

1. Iedereen kan aan Je optocht dcel-
nemen met eeP \\ agen, een wa
gentj e. c n kar een fiets , een 
fietske, lL \ oet of te paard , tu;ts 

men zich t )t1dt aan de volgende 
voorschriften 

Deze deuren staan open voor iedereen 
Even vrij als u een spoorwegstation binnenstapt kunt u óók bij de 
Boerenleenbank binnenstappen, want 

de Boerenleenbank 
staat open voor iedereen 

Honderdduizenden spaarders zijn u voorgegaan. 
Méér dan 1600 miljoen gulden hebben zij aan deze bank toever
trouwd, omdat daar hun spaargeld 

;: ~igh~ : e rente opbrengt en 
iedereen vrij over zijn spaartegoed kan beschikken. 

1äp gerits · ~1 nen 1J e 

BOERENLEENBANK DEURNE 

Kasuren: op werkdagen van 9- 3 .30 uur 

Op vrijdagavond van 6.30 - 8 .30 uur 

ZATERDAGS GESLOTEN. 

• 

niet voor persoonlijke ongeluk
ken: alles gaat voor risico van 
de deelnemers. 

Deelnemende 

Muziekgezelschappen 
art. 10. Toekenning der prij zen door de 

Fanfare " Lierop" 

art. 1 !. 

neutrale jury is bindend . Hier
tegen is geen beroep mogelijk . 

G evallen , waarin niet is voor
zien worden door het bes tu ur 
beslist . 

ar t. 2. De plaa tsen 111 de optocht \Vor-
den door h com1t" bepaald . Gegeven te D eurne februari 1964. 

Tamboercorps " Helmond West" 
Fanfare " E xcelsior" , Zeilberg 
Fanfare " Wilhelmin a". Vlierden 
..Wilbert Tamboers", D eurn e 
Harmonie "Musis Sacrum" , Bakel 
Drumband " Musis Sacrum ", Bakel 
Hofkapel art. 

art. 

art. 

a rt. 

art. 

art. 

art. 

3. M askers rr.ogen alleen gedragen 
w orden tijdens d · optocht en a l
leen door leelnemers aan de op
tocht. 

Smu ld2rs: W eet je nog wel. da t horloge. 
dat ik een jaa r of zes geleden verloren 
heb? 

4. W etteli jke en emeenteli!ke be- Smolders: Ja, dat gouden ..... . 
palmgen 111oete streng m ncht Smuid ers: Juist, en weet je nog hoe i i, 
worden genomen. j toen overal zocht en het. nerg ens vond? 

"Kon. Harm. Deurne" 
T amboercorps Geldrop 
V rolijke Tippelaars, D eurne. 

5. Kleding die aanstoot geeft is ver-' SSmo
1
ldders: NLou , wat was Je van de kookl 

boden . mu ers: aat ik nou gisteren een oud 

6. Het is verboden: Tonelen voor 
te stellen cl ie aans toot geven. 
Hieronder \.\·crJt ook verstaa n 't 
zingen van liedjes. die niet door 
de beu gel kunnen. 

7. Iedereen moet zo gek mog li jk 
doen , maar op een manier dat 
men er nooit spijt van krijg t gek 
gedaan te hebben. 

8. Deelnemers uit de gehele gem cc i
te zijn van harte welkom in de 
optocht. Deelnemers buiten de 
gemeente en reclamewagens \ a -
!en buiten de prijzen. 

9 . Voor onge!Lkken tijdens de or
tocht is het bestuur van de orgci
nisatie niet aansprakelijk , ook 

vest aantrekken , dat ik in geen jaren heb 
aangehad en wat denk je dat ik in het 
zakje \'Ond? 
Smolders: Je horloge! 
Smulders: Nee, een groot ga t ; daar moet 
ik het äoor verloren hebben. 

-o-
• 'e verzekeringsagent kwam es op een 
boerderij en vroeg an de boerin den boas 
te spreke. 
Oh onze Janus is in de verrekesstal, zee 
Tn1. Goat er mer efkes heen . 
Ge kant urn hendig kenne. hij hi un pet 

De prijsuitreiking zal geschieden door 
Zijne Hoogheid P rins Martien den 
Uurste direct na afloop van de optocht, 
op de markt vanaf de P rinsenwagen . 

D e prijsindeling wordt door jury be
kend gemaakt in de plaa tselijke en re
giona le pers. 

~~~~~~~--~-J 

Puntjes : Ik dacht dat je me lid gemaakt op. 
- o - had van een zangvereniging. Maar nou 

\'/\/at zeg je? H eeft F lipse in de çievange- blijkt da t het hier een zuippartij is . 
nis gezeten? En hij vertelde me dat ie de Pintjes : Ja , maar w e zingen ook nog. 
lac1 tste maanden bij de familie ha d door-1' Puntjes: W anneer dan? 
gebracht, de smeerkees . . Pintjes : Als w e naar huis gaan. 
D · klopt, zijn oom zat ook 111 de petoet. J -o-

Tel. 2656 

V' • , . ..., ,. "..,.. ,. ,~ 

Veur vèrref, schon behang 

en weinig geld 

moette ge bai 

Willly/Goossens 
in de Visser op nr. 13 zain 

Veur gezellige 

carnavalsdagen 

en veel leut 

naar CAFÉ-BAR o4nclrea 
Vlierdenseweg Deurne 

De redacteur van "Ten geleide" wenst u 
a llen 'n prettig vastenavondfeest toe . Doe 
absoluut gek, maar houd het hoofd koel. 
De Raad 'Van Elf heeft al het mogelijke 
gedaan . Het woord is thans aan u. 

-o-

Zeg, Wille'm, als ik jou w as dan kocht 
ik een encyclopedie v oor de jongens 11\l 

ze na ar school gaan. 
Ben je gek, Nel, ze moeten maar lopen, 
net a ls vroeger. 

Strikkel : Hedde gehurd det er inne van 
de hofkapel zunne saksefoon hi geruild 
tegen een koei? 
Andere Strikkel : G e lieget toch, w oarum? 
Strikkel : Dur kumt hetzellefde geluid uut 
en nog melluk ok, zee ie. 

-o-
Een man werd gew ond het ziekenhuis 
binnengebracht. Er werd hem o.a . ge
vraagd of ie getrouw d was. 
Het antwoord was : " Nee, ik heb onder 
een v rachtwagen gezeten." -o-
Tirrus de Keindere w aar in militaire dienst 
toen ie vergat de majoor op de v oorge
schreven manier te g roete . D è kostte urn 
veertien doag zw oar. Toen ie erut was 
kwam is dieen majoor wir tege en ie 
groette urn wir nie. Kerel , ben je nu hele
maal bedonderd, ben je nou weer te lam
)endig om me te groeten? 
" Ik docht dè ge nog ka od op me waart," 
zee Tirrus. 

-o-
P aaltj es : Hoe kom je e rbij rond te strooien 
dat mijn artikelen niet deugen ? 
Peultjes : Hoe kom jij erbij rond te s trooien 
dat ze wel deugen? 

-o-
G espre k aan den toog: 
En gigget nou wir goed? 
Goed nie, bèter. 
Nou , ' t is toch a l goed as het bèter gao? 
Jawel, mèr 't zou bèter zen as ' t goed gin(J . -o-
E en verhuisman had grote moeilijkheden 
met een enorme kast toen een v riendelijke 
voorbijganger aanbood hem even te hel
pen . Beiden spanden zich een tijdje hevig 
in tot de helper tenslotte zei : 
" Die krijgen we er nooit in . - " In?" 
zei de chauffeur, " hij moet er uit." 
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B A R cc D E LA P E R C H E ,, 
Carnavals Weinstube vol vertier 

'
~,. 1 ! 
~ " 

! Iedere Peelstrekel heeft veel plezier Hotel van Baars 
I 
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ZoektU iets 
voor vrijetijdsbesteding? Komt 
U dan 'ns kijken voor 'n fijn 

R.K. 
' 

Boerenbond 
DEURNE 

' Het van ouds vertrouwde adres 

Veur nun borrel of un fles 

is cafè 

HANDWERKJE 
naar .. .. . C.L.O. me'ngvoeders · Koppens-Huijs 

EEN WAARBORG VOOR KW ALITFIT. 
ccHet Witte H . " UIS 

' 

Stationsstraat 26 
DEURNE 

Tel. 2297 4 

Uw adres 
Woninginrichting 

Harrie v.d. Mortel 
Stationsstraat 12 
DEURNE 

V ur lekkeren drank, go ei soep en 
ander gerei kunde ge mi de Carnaval 

terecht bij: 

Café-Restaurant Verschuren 
1 

"DE TOERIST" 
MARKT - DEURNE 

Gezellige zitjes en goei meziek 

Wil de ge as Heyer gekleet goan ? 

dan nae de Karnaval nae 
Huub Wismans 

die he 't geleik, onderboksse, tesnuzzike, 

pekskes en ge kant nie .denke wa nie 

Dè ding dè bèlt 2412 

Huub Wismans 
Stesjonstraet 27 

Specialiteit in samengestelde vogelzaden. 

~ebr. ~utter..; 

AANNEMERS VAN ALLE VOORKOMENDE 

BOUWWERKEN 

Internationaal Transportbedrijf 

Fa.· G. UGEN & ZONEN 
DEURNE TELEFOON 2465 

Alle transporten voor binnen- en buitenland 

Sanitair 
Gasfornuizen 
Centrifuges 
Wasmachines 
en diverse 
huishoudelijke artikelen 

* 
L. v.d. Eijnden 

ook veur drank in eigen huis. 

Ben de ge mè de vastenaovond zat 

D'r weten ons haonen niks af. 

Mèr heddege zunne haon in huis 

Dan bendege nooit te laot thuis. 

Wildege zonne dikke 
verse haon hebben 

Moetege 2796 bellen. 

J. Koppens. Poelier 

Viert heel het jaar door 
carnaval in 

- Café-Bar 

Va n nis se 1 r o ij 
GRIENDTSVEEN. 

~ .. .. .. ,. '-' . """"' ''"_.., ..... 
Voor bus-, trein- of vliegreis 

REISBUREAU 

IE,V4Dl~IA 
Hellemanstraat 46 

Tel. 04930-2066 Deurne 

Vcor al Uw """' n " ~ n ... ..- 1fll e... " e,., ","" ,.. e... ,.,.. """"""' n 48 ..-. Q~ 

zwaar transport 
naar 

Transportbedrijf 

G~ U GEN 
Molenlaan 33 Deurne 

Ba ij 

c:466ura11tieka11toor 

d~• 
S>eume (CVllerdett) 

dor moete 

ge zaijn mè 

al uw 

/ verzekeringen. 

De schoai betoalen 

we vlot 

dor kandegè 

van op an. 

KOOPT NIET iets wat U niet nodig heeft. 
Mocht U echter iets nodig hebben in 

electrische apparaten 
TV - radio - gramofoons 
diepvrieskisten of -kasten 
koopt dan bij uw vertrouwde vakman 

W. C Q Q N EN Telefoon 2691 

Ons devies is: koopt een kwaliteitsprodukt 

Koopt een GAZELLE 

Harrie Manders, Stationsstr. 104 

. Zuivelwinkel "EMKABEE". 
1 

Met de carnaval een hartig hapje bij de borrel 
Pittige oude kaas 
Bcierenworst 
Borrelworstjes 

l 
4 

Voor fijnproevers ook buitenlandse kaassoorten, 

" ... " ..... " ... " ...... Telefoon 2093 

Annie van Nunen 
1 Heuvelstraat 13 

' 

DEU R NE 

Mè aswoensdug liggen alle vasten
aovondsgekken tegen 't mist an. 
Laot ouw bakkes op 'n prentje zetten 
dan hedde ge 't h ijel jaor v asten
a ovond. 

M èr dan baij 

J an v.d. Eijnde 
in de Meulenstraot 

Ge kaant oew eigenste bakkes ook af
trekken as ge wilt . W aij hebben flits
lempkes en filmkes genog. 

L EREN AUTO RIJDEN 

E ENVOUDIG 

S NEL EN V EILIG 

DAN ... ! 

ERKENDE AUTORIJSCHOOL 

P. VAN KE SSEL 
Utrechtstraat 38 - T elef. 3196 

/ 



zei de zaalwachter vertrouwelijk. Maar 1 Beklaagde: "Dat ben ik ook. maar die 
als ik de deur open doe, · dan loopt meteen agenten willen dat maar nooit geloven." 

Aan de deelnemers 
van de opt.ocht. 

de hele zaal leeg. -o-

-o-
Een man liep op een kerkhof achter een 
lijkbaar. Hij ging zijn vrouw begraven. 
Opeens stootten de dragers tegen een 
p4altje. Tot hun schrik vertoonde de 
vrouw plotseling tekenen . van leve1~. -Ze 
was schijndood geweest. Direct werd ze 
naar het ziekenhuis vervoerd. Enkele we
ken later ging ze echt dood. Toen nu de 
begrafenisstoet op het kerkhof liep en in 
dê buurt van het bewuste paaltje kwam, 
liep de man van de gestorven vrouw naar 
voren, klopte de dragers op de schouder 
en zei: 

Zij: "U heeft tegen mijnheer Rolluik ge
zegd. dat mijn dochter vreselijk lelijk is." 
Hij "Dat is niet waar, mevrouw, ik heb 
alleen gezegd dat ze sprehnd op u lijkt." 

-o-
Zatlap: Kunt u mij ook zeggen waar de 
overkant van de straat is? 

De optocht wordt opgesteld in de Derpsestraat 

en de· Romeinstraat, dus inkomen . via Derp

sestré:cat. Zorg allen op tijd te zijn. 

Nuchtere: Wel; daar natuurlijk. 
Zatlap: Da's gek. Ik ben daar zojuist ge
weest en toen zeiden ze me dat het hier 
was. 

-o-. 
Rechter: Ik zal het goed met je maken: 
tien dagen. 

Dame: Meneer Pastoor, ~Is ik voor de 
spiegel sta en i.k denk bij mezelf: "Wat 
ben ik knap, is dat dan zonde?" 
Pastoor: "Nee, mevrouw, dat is een ver
gissing." 

-o-
Dienstbode: Er is iemand om u te spreken. 
Mijnheer Dinges: Is · het een heer? 
Dienstbode: Dat weet ik zo niet, . het is 
net zo iemand als u! · 

-o-
Bij de barbier. 
Barbier: Heb ik' u al niet eens eerder ge
schoren? 
Klant: Nee, die littekens zijn van 'n auto
ongeluk. 

-o-
"Dat was een kranig stukje werk, jon
geman, om zo in je kleren in J:iet water 
te springen en die oude dame te redden." 
"Ja, ja, allemaal mooi, maar ik zou wel 
eens weten wie me er eigenlijk ingegoo·id 
heeft." 

-o-

Postbeambte: Die biref is te zwaar. Er 
m,oet nog een postzegel van 12 cent bij. 
Klant: Maar dan wordt ie nog zwaarder. 

-o-
In Londen vroeg een dame aan een taxi
chauffeur: "Zou u me naar het museum 

Zelfs door uwl 

mombakkes 

heen 
smaakt een goed verzorgde 

sigaar uit 

"De Kroon" 
nog voortreffelijk ! 

M. BERKERS-JACOBS 
Station.sstraot 87. 

~ 
'1'~ 
~: 

EEN 
OUDE NAAM 
EEN 

GOEDE 
KWALITEIT 

-

DANIËL . VISSER :f_.:·zóONEN 
· DISTILLEERDERIJ.DE GRAN..IWE FENGST" 

. - .SCHIEDAM ' ' - ~": ,.'.· · '". 
OPGERICHT _1'.f14 ' · · .'. 

Unne Strikkel kwam in een restaurant 
en bestelde twee broodjes ham en 2 brood
jes zonder kaas, waarop de bediende ant
woordde: broodjes zonder kaas zi)n uit~ 

verkocht. Mogen het ook 2 broodjes zon~ 
der ham zijn? 

kunnen brengen?" 
"Wat jammer," zei de chauffeur, "u ziet 
er nog zo jeugdig uit." 

-o-

"Weet je wel schat, dat mijn eerste ge
dachte 's morgens aan jou gewijd is?" 
"Oh. ja, dat zegt je broer ook." 
"Dat kan wel Zijn, maar ik sta een uur 
eerder op." 

-o-
Meester: "Vertel jij me eens, Piet, hoe 
komt het dat het zeewater zo zout is." 
Piet: "Da's nogal glad meester. Door de 
haringen natuurlijk." 

-o-

"Kijk uit, daar staat een paaltje." -o-
Op een boerderij hadden ze een kalf ge
k.vegen. De veearts was op reis· en daarom 
wa s ds huisdokter er maar bij gero~pen. 
Op een gegeven ogenblik likte de koe de 
hüisdokter in het gezicht. 
Een paar dagen later vertelde de huis
dÓkter trots aan de veearts: 
"Bij mijn klanten heb ik nog nooit zoiets 
dànkbàars meegemaakt." 
Toen zei de veearts: "Man, je vergist je . 
di ~ koe heeft jou voor het kalf aange
zien." 

-o-
Rechter: Juist, toen de politie naderde bent 
u er als een haas vandoor gegaan. Ik 
dacht dat u verlamd was. · 

Beklaagde: Maar, edelachtbare, ik wou 
volgende week trouwen. 
Rechter: Dan zal ik het nog beter met je 
maken, drie maanden. 

__,o~ 

Baas: Wat spijt me dat, dat je vader dood 
is. Ik heb hem goed gekend. En wat wa
ren zijn laatste woorden? 
Jongen: Die had ie niet. Moeder was tot 
het laatste toe bij hem. -o-
Zo Jansen, ook in Amsterdam? 
Ja, mijn zuster was ziek, die heb ik even 
opgezocht. 
En, hoe vond je haar? 
Oh, heel gemakkelijk, ik wist waar ze 
woonde. · 

Ik zou graag een jumper van mijn grootte 
zien. zei de 250 pond wegende dame. 
- Ik ook, zei de verkoopster. · 

-o- u komt tOch ·ook nëÎar 
Iemand ging een concert bezoeken, doch 
daar hij door zaken was opgehouden, 
kwam hij aan de zaal toeri het concert 
reeds was begonnen. De zaalwachter wei
gerde hem binnen te laten. Het concert· 
is al begonnen. De zanger is reeds aan het 
derde lied. Ik kan u onmogelijk binnen 
laten. De late bezoeker wist niet wat te 
doen. Hij besloot nog een laatste poging 
te wagen. Maar ik verzeker U dat ik heel 
zachtjes zal lopen en niet het minste ge
rucht zal maken. Daar gaat het niet om 

de optocht kijken. 

Het1 zal ze~er de moeite waard zijn 
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':De 9rote 
. 

at er 

Mo,p ·,s OUDE JENEVER 
JONGE JENEVER 
CITROEN JENEVER 
BRANDEWIJN 

maken Uw carnaval tot een cnvergetelijk festijn. 

n.v. Distilleerderij ccDe Papegaah> 
11 

DE l FT 

Vertegenwoordigd door: J. Verhoeven, Hoogstraat 26, Berlicum 

Telefoon Olt103 232 

Voor<prima verzorgd 

DRUKW.ERK 
:~·;~·,~h~. ·.·-·~ <-:-."- ~;·. .. ' .. ' . . . 

· Deuf~èsche .·i l;Joékdrukkerij 

Fa. Joh. Keijzers Jr. 
Liesselseweg 25 - Deurne 

TeL 04930-2381 

··· RVIME SORTERING IN 

9eboortekaart;eó 
Snelle levering bij 

Deurnesche Boekdrukkerij 

Fa. Joh .. Keijzers Jr. 
Liesselseweg 25 - Deurne 

· T el.04930-2381 :. 

Jac. Goossens 
Romeinstraat 7 Tel. 2665 

R; 

Taxi - luxe verhuur ~ 

Bonds-autorijschool 

4-6 persoons.wagens 

Familiebusjes 8-1 0 personen 

Kampeerwagens 

Buitenboordmotoren 

FLORYN 
* 

GEN EVER M.D.Z. 

JONGE FLORYN 

OUDE FLORYN 

BRANDEWIJN 

COGNAC FLOJ\YN 

CITROENGENEVER 

AALBE.SSENGENEVER 

VRUCHTENBRAN DEWIJNEN 

KEIZER BITTER 

LIKEUREN 

ABDICTINE 

GOUDEN FLORYN 

* 

In een klein dorpke in België was 's Maan
dags wasdag. Een dikke Belse madam 
was de was aan de wasdraad aan 't han
gen. 
De buurman, een. gepe11sioneerde, kwam 
op zijn sloffen met een petje op en zijn 
pijp smokende eraan gekuierd. 
Hij zei: "Goeien morgen madam, ge zijt 
al vroeg klaar met. de was." Hij zag aan . 
de wasdraad allerlei ondergoed hangen, 
zoals onderbroeken met lange en korte 
pijpen, B.H.'s, babydoll's enz. Hij keek er 
naar en toen vroeg de madam: "Awel 
buurman, wat ziet ge?" Waarop de buur
man zei, al naar de wasdraad wijzende: 
"Awel buurvrouw, 't plezier is er uit zun
ne." 
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Wilt ge oew vrouw of maidje behagen 

Dan moete ge een kapsel van 

Stationsstraat dragen! 

Ok vur Uw jong het aangewezen 
adres vur schon köp. 

W ~ hebben alles wa lekker ruikt. 

Mag. 
De Molen 
Stationsstr. 34 

Deurne , 

Tel. 2404 

* 

KINDERWAGENS. 
z~~./ 

Het speciale 

adres voor uw 

kinderwagen 

* 

BESTE 

TH. MARTENS, Stationsstraat 43 
Gediplomeerd Opticiën V.V.O. 

HARRY GOOSSENS 
verkópt huuj en petfe 

damsgoed en corsette 

maan.spakke en badduujk 

't zit vol tot in alle huujk 

en vur onze lepkes 

komdege mer 's binnen efkes. 

'î>eerboom~ 

* Parfumerie 

Drogisterij 

HET ADRES VAN DE PRINS 

OOK UW ADRES. 

Assurantie-kantoor 

TH. KOENDERS 
Stationsstraat 59 -- Deurne .-- Tel. 2392 

Verzekeringen op elk gebied. 

Gespecialiseerd op gebied van auto-, 
motor- en hulpmotorverzekeringen. 

Ambtenaren, landbouwers en tuinders 
speciaal tarief. 

Ook, Uw brandverzekering is 
veilig bij de Jong en 

Comp. Amsterdam. 

~Otel "':De ~waan" 

Tijdens de Carnaval 

uw 

~eöiclenti~ '
,,. 1 1 

" il i Orkest: THE SHOTGUNS 
BLAASKAPEL UIT OMMEL 

Beleefd aanbevelend, 

Hein Smeets 

ENTREE F 3,00 waar inbegrepen 5 consumpties. 

HAËCHT SUPER 8 BIER 
HEBT U DAT AL EENS GEPROBEERD ? ? 

IMPORTEUR VOOR OOST-BRABANT 
I 

J. F. ROYAKKERS 
Heieindseweg 20 - Deurne - Telef. 04930-2118 

Klant: ,.In plaats van tandpoeder he~ t 
u mij 'gisteren rattenkruid verkocht . 
Drogist: "Dan krijg ik nog 3 kwartjes 
van u". 

De inbreker had al het zilverwerk 
reeds bij elkaar gebracht en in een 
handdoek bij elkaar geknoopt. Hij 
maakte zich gereed om met zijn buit 
de plaat te poetsen toen .. . . 

Toen eensklaps de kille loop van 
een revolver in zijn hals werd gedrukt. 
- Ssst, gaen geluid, geen kik, beval 
de heer des huizes. De inbreker sid
derde en beefde. De heer des huizes 
fluisterde dan : 
- Ik zal je laten lopen met het pak 
op éën voorwaarde .... Leer me hoe 
je 't kastje hebt opengekregen waar 
mijn vrouw de whisky in wegsluit. -o-
Jopie: Waarom zijn de negers zwart 
Pa? 
Pa: Wat is dat nou weer voor een 
stomme vraag jongen. Als ze wit wa
ren zou je toch niet kunnen zien dat 
het negers waren. 

-o-
Wij weten samen alles. Jij weet alles 

behalve één ding : dat je gek bent. 
En dat weet ik. 

WEERBERICHT 

Weersverwachtingen voor de carna~ 

valsdagen. 
Laag overdrijvende alcoholvelden met 

hier en daar een dronkaard. Aan de lijn 
ma tige drinkers en in het binnenland ste~ 
vige zuipers met op enkele plaatsen ge~ 
heelonthouders of limonadedrinkers. Te ~ 

gen de ochtend jeneverdampen met' alco~ 
holvelden. 

Temperaturen voor de komende nacht: 
geheel buiten westen. 

Verwachting voor morgen en overmor ~ 

gen: in de ochtend stevige katerkoppen. 
Later op de dag lichte neerslag van bron ~ 

water afgewisseld met asperinebuien. 

Dokter: "Dat is nou vervelend; nu kan 
ik weer geen diagnose vaststellen. Dat 
komt door die vervloekte drank" . 

Patiënt: "Dat is niet zo erg dokter, dan 
kom ik wel terug als ge nuchter bent" . 

Een rasechte Helmondse vrouw kwam 
bij de dokter. 

"Wat mankeert er aan, vrouwtje", zei 
de dokter. 

" Ja , mijnhe ir den dokter ge moet me 
mar 's goed onderzuken. Ik heb 't al mar 
an meen maagd en ik ben zelf ok nie goe." 

Radio Tielens 
Gramofoonplaten 

Televisie 

Radio 

Platenspelers 
Stationsstraat 64 - Telefoon 2482 
DEURNE. 

VOOR ALLE 

RIJBEWIJZEN 
en 

rijbewijzen verlengen 

Het bekende adres : 

P. STRIJBOSCH 
Stationslaan - Deurne 

Veur 'n lekker gleske bier 

·n borrel en veul plezi~r 

bij HUUB 

aan het spoor 
mi den raod kumt ok hoor ! 

THIJS BERKERS 
~roenten en fruit 

Schutsboom 4 DEURNE 

E en schrijver, die na jaren ploeteren 
eindelijk een be.etje succes begon te krij~ 

gen ontmoette een oude kennis, die zegt: 
"Wel, wel, wel, w ie we daar hebben, 

onze beroemde auteur. Hoe gaat het met 
U , nog altijd aan het literaire werk?" 

"Jazeker" , antwoordt de schrijver. 
"Momenteel ben ik bezig mijn gedenk~ 

schriften te schrijven". 
"Zo, zo. En ben je dan al aan het ogen~ 

blik gekomen, waarop ik je die duizend 
ballen geleend heb?" 

-o-
De meester had een les gegeven over 

materialen die niet roesten en andere, die 
wel roesten. Hij gaat nu de jongens onder~ . 
vragen. 

" Gij daar, Simpelmans, gij hebt meer 
naar buiten 'zitten te gapen dan te luiste~ 
ren. Vertel eens, welke materialen niet 
roesten". 

" Goud, meester". 
"Goed, maar er zijn er nog meer". 
"Zilver , meester". 
"Ook goed. Nog een ander, maar dan 

vlugger". 
"Eh"" eh"" oude liefde, meester". 

"am"""""""""""""""".""""""" ...... """""" ... 
De Vastelaovond wordt m Deurne, elk jaar nog bèter, 

Zo is 't ok me ons febriek, want die n·eien bauw die stee d'r. 

Nauw goan we mee dees daog d'r is uit en dan doen we nog es gek, 

Want ge kant wel alzelève werken, mer we doen 't nie, zo is 't krek! 

Mer as 't nauw gelijk vurbai is, dan moete ge es komme op 'ne keier, 

Bai ons daor hedde ge 't goe, en wa wilde ge nauw nog meier. 

N.V. Machinefabrie.k L. te Strake 

I 

- --
---
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