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CARNAVAl 1967. 

l 
veren voor de c.arna valskrant. En dan l?a je 
weer voor de zoveelste keer door de kmeen. 

1

. l k heb een ogenblik zitten te twijfelen, of ik 

misschien een mombakkis zou opzetten bij 
het schrijven van dit artikeltje. Doch na enig 

nadenken heb ik er maar van afgezien, om
. dat van dit masker ook niet alle inspiratie 

te verwachten was. 
Carnaval ? Wat moet een pastoor zeggen 

van Carnaval, dat is geen eenvoudige zaak. 

I k voel me zo ongeveer als een vis midden 

op het land. Van de andere kant kan ik ook 

begrijpen, dat de carnavalsvereniging een 

pastoraal woordje op prijs stelt. En daar ben 

l tk blij mee. lk begeef me dus maar op glad 

1 
ijs en hoop een niet al te scheve schaats te 

frclcn 

1 

, Er ~ijn met de carnavalsdagcn vele rijken 

en prinsen in alle mogenlijke variaties. Ze 

Eiin allen omringd door een raad van "wijze 
· 

1 
; '! a111e,;,'', de raÇJ.ç! van elf. a · d nk 

> "' - l ' • 1- r.i;1 verde~k l l"teirt h<'er&t er een ge <innen . r , J;l 

-srcer tussen de verschillende rijken en er is 
geen koude oorlog omtrent de ideologie. Al 

deze prinsen en raden van elf zi.in het roe
rend met elkaar eens, dat de gewone wereld 

voor een paar dagen op de kop gezet moet 

worden. Ze zijn het er over eens, dat men 
voor een paar dagen uit het gewone leven 

moet stappen, 011 in te treden in een nieuwe 
wereld, waar 1 1cn anders denkt en handelt 

dan in het dagelijkse leven. Zo kennen we 
de rijken van de Oeteldonkers, de Krabbe

gatters, de Peelpluimen, de Heikneuters, de 

Peelstrekels en ga zo maar door. De litanie 

van alle heiligen is er nog niets bij. 
Men wil vanuit deze nieuwe wereld een 

blik werpen op de gewone wereld van alle 

dag. 1 k kan me indenken, dat men vanuit 
deze situatie tot eigenaardige conclusie's 

komt. Men ziet de feiten en gebeurtenissen 

heel anders dan in het gewone leven en men 

is vrijmoediger in zijn critiek. 

Menigeen vraagt zich af "Wat zal Carna
val 1967 zijn in deze onzekere tijd" ? Tussen 

berichten over een groeiend aantal werklo
zen prijken foto's van de nieuwe prinsen; 

tussen de berichten over sluitende bedrijven 

leest men over veelsoortige carnavalsaktivi

teiten. Het is een onzekere tijd met vele op
timisten maar ook velen die pessimistisch 

gestemd zijn. Geèn wonder dat velen con

cluderen: "We zullen het heel wat kalmer 

aan moeten doen". 

De mens beeft altijd de "tering naar de 
nering" moeten zetten; mogelijk zal men 
bepaalde genoegens, verworven in een tijd 

van welvaart, niet kunnen aanhouden. Ge

noegens daar kan men echter buiten, doch 

vreugde, in welke tijd dan ook, is onmisbaar. 
Juist in een tijd van welvaart vermindert 

vaak de levensvreugde omdat de mens dan 

streeft naar levensgenot. Er zijn zelfs weinig 
ga ven waarmede men in het leven zoveel 

goed kan doen als met vreugde. 
l n · deze geest is het beslist verantwoord 

carna'\lal te vieren. Vreu"de en vrolijkheid 
ZtJn o~K mo~~ IJk zo-ui.Ier een d1kl<e port;.:
mont1a1e. 

Wij kunnen dan ook alleen maar dank

baar zijn dat de ,.Peelstrekels" weer voor 
een prachtig carnavalsfeest hebben willen 

zorgen. Zij hebben reeds jaren getoond dat 
zij zich wel bewust zijn van hun taak. Zij 

beseffen dat zij er zijn- terwille van de Deur
nenaren en de Deurnenaren niet terwille van 

hen. 

Ons aller waardering voor het vele werk 

dat de "Peelstrekels" hebben verricht kun
nen en moeten wij allen tonen door een spon

tane maar vooral ordelijke medewerking. 

Carnaval vieren is op zich beschouwd een 
grote kunst. Laten wij vakkundig carnaval 

v.ieren, zó vreugdevol dat de herinnering een 
vreugde is. 

Prins Harrie I, alle succes ! ! 

Inwoners van Deurne, namens het ge
meentebestuur van harte een vreugdevolle 

carnaval. 

cpeel.;trekeli1111eke.; e11 cpeel.;trekel.;. 

1 k ben ervan overtuigd, dat we heel veel 

plezier kunnen beleven in deze dagen en dat 
we eens gezond kunnen lachen om onszelf. 

H. J . Rijnders, 

wethouder. 

Het is weer zover; het is weer vasten

avondfestijn van lol en plezier en wat heeft 

vastenavond eigenlijk voor zin. Maar juist 

omdat het geen zin heeft, zien we er mis

schien iets zinvols in. 

Is het niet zo, dat met het opzij zetten 

van alle plechtstatigheid en plichtsbetrach

ting men in alle anderen iets van zichzelf 

terug vindt en men mens is met zijn even

mens ? Hier ligt voor ons geloof ik de ware 

beleving van de vastenavond. 

Hier ben ik nu als heerser over de Peel

strekels. Drie dolle dagen zal ik <?ver het 

Peelstrekelsrijk de scepter zwaaien, net al.s 

mijn voorgangers. Ik zal deze dagen over U 

allen waken en ondanks gehos en gesjouw, 

zorgen dat jullie allemaal in hel rechte spoor 

blijft. 

Verder hoop ik dat mjjn Peelstrekels het 

met de keuze van het bestuur eens zijn en 

mij hun vertrouwen schenken. 

Er zal in deze drie dolle dagen niet ge

sjouwd worden, dan alleen van de ene café 

naar de andere en verder wens ik alle Peel

strekels een plezierige vastenavond. 

Ik hoop voor U en voor mij en voor allen, 

die dit feest mogelijk maken, dat we straks 

met vreugde op deze drie gekke dagen kun

nen terugzien en daarom mijn devies : 

"Houdt het licht brandend" ! 

Daar gaan we dan : 

Laat ons hossen, laat ons sjouwen, 

op Prins Harry den eerste kun je bouwen. 

Drie dagen lang zijn nu alle gekken wijzer, 

dus houdt U aan de Prins, die is van ijzer. 

Alaaf!!! 

Prins Harry den Uurste. 

'ne Schooier belde aan en vroeg aan Me

vrouw: 
Hedde een stuk cake vur me? 
Wat, is brood niet goed genoeg ? 
Jawel, mar ik ben vandaog jaorig. 

Twee schooiers vonden een briefke van f 25. 
Wat zullen w'er mi doen ? 
Ja, zi den ene, we zalle vur f 24,- snèvel 

kopen en voor f 1,- brood. 
Bende gek, zi <l'en andere, wat doen we mi 

al dè brood? 

r r is gin beter plekske op de wereld zei 

Janus, dan thuis, tenminste als ge van een 

troep ellende houdt. 

Ik gun U dit_plezier van harte. Maar als het 

dinsdagnacht geworden is en de twaalf sla
gen van het middernachtelijk uur hebben 

geklonken, dan moeten we weer terugkeren 
naar de gewone wereld. We gooien onze 

feestneus af en we gaan weer met t.wee be-
nen vast op de grond staan. We gaan dan 

beginnen aan een tijd van inkeer en bezin
ning. Als we dat kunnen na de carnavals

dagen, dan is de vastenavond geslaagd. 

M. C. v. cf. Ven, pastoor, Walsberg. 

Een onderwijzer tekende een kubus op bord. 

Snoot toen zijn neus driftig en zei: Ziezo, 
nou zullen we de inhoud eens gaan bereke

nen. 

Iemand vroeg aan een voorbijganger: Waar 
is in Deurne de Langstraot? 

Wel mijnheer, ge staot er bovenop. 

Geen wonder, zee den andere, dè ik de straot 
niet kan veinen. 
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U komt toch zeker ook 
naar de optocht kijken? 
Opstellen van de optocht Hertsweg om 14.00 uur. 
Alle wagens en groepen moeten stipt op tijd aanwezig 
zijn. Inkomen via ?Verweg, Vlierdenseweg, St. Jozefstraat, 
Beukenstraat. 
De wagens mogen niet hoger zijn dan 4.50 meter. 
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Strekelinnekes en strekels 

·De tijd van de zotternij, de carnaval 1967, 

staat weer voor de deur. We gaan weer allen 
te samen komen om uitgelaten te doen, om 
ons te geven, zoals we zijn. Zoals een hondje 
aan het lijntje wordt uitgelaten, zo is de 
uitgelaten zot de ware carnavalsvierder, zij 
het dan aan het lijntje van zelfbeheersing. 

Waarom vieren wij, Peelstrekels, carna
val '? niet alleen omdat het · traditie is, doch 
om te laten zien, dat wij kunnen carnaval 
vieren, omdat wij optimistisch durven zijn, 
omdat wij vertrouwen hebben in elkander 
en in onszelf, en omdat wij het aandurven 
met blijdschap. 

Voor de eerste maal in de historie van 
het "Peelstrekelsrijk" hopen wij onze jeugd 
te kunnen begroeten in hun eigen kinder
optocht. Als vorst van éte Peelstrekels doe 
ik daarom een beroep op alle ouders van de 
Strekelinnekes en Strekels, laat àlle kinderen 
genieten van de gezonde carnavalsleut en in 
het bijzonder van hun eigen optocht op car
navalsmaandag. Carnaval is een feest van 
zotternij, voor iedereen, voor groot en klein. 

Mogen wij op alle andere inwoners van 
ons "Peelstrekelsgat" een beroep doen te 
helpen de grote optocht nog beter . te doen 
slagen, in samen~erking met onze · carna
valsvrienden van "De Heikneuters" en "De 
Pottenbakkers". 

Bestuur, Vorst en Raad van Elf hebben 
alles in het werk gesteld om Carnaval 1967 

voor alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 
wederom onvergetelijk te maken. 

Laten jullie daar tegenover stellen, spon
tane medewerking en met ons allen mooie en 
zorgeloze carna valsdagen vieren, zoals we 
zulks jaren gewoon zijn. 

Vorst Harry. 

L.S. 
Bij mijn afscheidswoord als Prins Jan 3 

van 't Peelstrekelsrijk, gaan op de eerste 
plaats mijn gedachte uit naar het voórbije 
jaar, waarin ik heb leren kennen, wat de 
carnaval in Deurne is. Natuurlijk een feest 
van dolle vreugde, plezier en leut, doch ook 
't vele wat bestuur, vorst en Raad van Elf 
doen voor zieken, ouden van dagen, gehan
dicapten en iedereen, die niet in staat is de 
carnaval echt mee te vieren, te doen delen 
in de _ware carnavalsvreugd. Bij alle verga
deringen en bijeenkomsten heb ik alles van 
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cpro9ramma earrtaDal 1967. 

Zaterdag 4 februari: 

17.00 uur: Prinsend iner. 

20.00 uur: Officiële ontvangst ten gemeentehuize. 

Zondag 5 februari : 

1 J .45 tot 13.00 uur: Receptie in Hotel H. Goossens, Stationsplein. 

14.00 uur: Opstellen van de groepen, wagens en kinderen in de Hertsweg, 
inkomst via Beukenstraat. 

14.30 uur: Grote Carnavalsoptocht, welke de volgende route zal volgen: 
Hertsweg, St. J ozefstraat, Vlierdenseweg, Stationsstraat, Lagekerk, 
Martinetstraat, Markt, Visser, Kruisstraat, Kerkstraat, Molenlaan, 
Limburgstraat, Molenstraat, Markt, Helmondseweg, Heuvelstraat, 
Stationsstraat. 
Let wel: de wagens mogen i.v.m. de overweg niet hoger zijn dan 
4.50 meter. 
Prijsuitreiking na afloop van de optocht vanaf gemeentehuis. · 

Zondag na afloop van de optocht en maandag en dinsdag bezoek aan de diverse 
feestlokalen door Prins Harrie den Uurste met. zijn gevolg en 
Hofkapel. 

Elke avond vanaf 21.30 uur verblijft Prins Harrie den Uurste met zijn gevolg in 
de Residentie "Hotel de Zwaan". 

Maandag 6 februari: 

14.00 uur: Opstellen kinderoptocht in de Romeinstraat en Tramstraat. 

14.30 uur: Grote Kinderoptocht, welke de volgende route zal volgen: 
Tramstraai, Stationsstraat, Lagekerk , Martinetstraat, Markt, Visser, 
Kruisstraat, Kerkstraat, Markt, Stationsstraat, Aaltje Reddingius
straat. 
Prijsuitreiking djrekt na ae optocht vanaf het gemeentehuis. 

nabij mogen meemaken en lieb steeds weer 
verbaasd gestaan, wat voor nieuwigheden 
er uit de bus kwamen, die ik mij nooit had 

voorgesteld, dat deze als onderdelen bij de 
carnavalsviering hoorden. Daarom, Peelstre
kelinnekes en Peelstrekels, is 't dat ik na 
mijn Prinsschap onmiddellijk. lid van de 
Raad van Elf ben geworden, om verder met 
bestuur, Vorst en Raad van Elf mee te kun
nen werken aan 't goede wat er van uit gaat, 
en natuurlijk om gezonde leut te maken. 
Voor die gezonde leut, die wij gegund is 
geweest tijdens mijn Prinsschap, wil ik dank 
brengen aan bestuur, Vorst Harry, Raad van 
Elf, wereldlijke en geestelijke autoriteiten 
en alle Peelstrekelinnekes en Peelstrekels 
uit 't Peelstrekelsgat. En dat dit feest voor 
mij voor altijd onvergetelijk zal blijven heb 

ik aan jullie allen te danken, want met de 
medewerking van jullie allen was het voor 
mij mogelijk Carnaval 1966 zonder wan
klank tot een goed einde te brengen. 

En dit is wat ik jullie allen vraag, geef 
ook deze medewerking aan m'n opvolger, 
Zijne Doorluchtige Hoogheid Harry I, Car
naval 1967, Deurne waardig. 

Oud-Prins Jan 3. 

Jantje ging wandelen met vader, moeder 
en een kennis. 
Onderweg werd aangelegd en vader bestelde 
drie bier. 
Vader, zei Jantje. waarom krijgt moeder 
niets? 

----------------------.• -- - · - ------- ~ ALFVAARZ ! l(oopt bij ons uw 

Voor KUNS1HANDEL kalfvee. Verschillende voordelen: 

kolen en olie 

BRANDSTOFFENHANDEL 

Jegerings 
Textielstraat 2 Deurne 

Alles op fotogebied ! 

• 
Jan v.d. Eijnde 

Molenstraat - DEURNE (N-Br.) 

Telefoon 2583. 

Jac. Goossens 
Romeinstraat 7 - Telef. 2665 

Taxi - Luxe verhuur 

Bonds-autorijschool 

4-6 persoons wagens 

Familiebusjes 8-10 personen 

Kampeerwagens 

Buitenboordmotoren 

Vamor Autorijschoo_I 

Frits Aarts 
Lisztstraat 7 Deurne Tel. 3484 

Speciale opleiding met V.V.R; lestrainer 

rt). ~oossens=be Vet 

• 
Uw adres voor al uw 

Molenstraat 25 - Deurne 

Het van ouds vertrouwde adres 

Veur mm borrel of un fles 

Ook veur drank in eigen huis 

is café 

Koppens-Huys 

Ook met carnaval 

hoort er een bloemetje bij 

gekocht bij bloemenmagazijn 

n':De ~kelei" 

TH. VAN DINTER 

"De Akelei" - Deurne 

Stationsstraat 47 - Tel. 2113 

VOOR AL UW 

stucadoorwerk 

R. v. Moorsel 
Deurne Tel. 2334 

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 kalfvee. 

Goossens, Veehandel 

VOOR AL UW 

meubelen en 

woninginrichting 

Driessen 
Kerkstraat 20 

Lisztstraat 17 

Telefoon 2690 

Telefoon 3131 

As ge un fles snèvel wilt kaupen, 

dan moet ge us bij Huub anloupen. 

Slijterij 

H. v.d. Heijden 

Markt 7. 

f 24,75 f 29,75 f 34,75 

Ge kunt oew eigen drie dáoge 

kapot lachen, allein a l vanwege 

de vurdillige prijzen van de 

JAPONNE 

Modehuis Fransen 
Stationsstraat 

CARNAVAL 1967 . 

Door de enorme wilskracht van bestuur 
en raad van elf, gedurende de laatste maan
den aan de dag gelegd, zijn de voorbereiden
de werkzaamheden voor Carnaval 1967 weer 
kant en klaar. 

Het grote nieuws is de kinderoptocht op 
carnavalsmaandag. We rekenen op een mas
sale opkomst, zodat we van herhaling in de 
toekomst verzekerd zijn. 

Aan de optocht op zondag zal ook nu 
weer door de parochies St. Jozef en Zeilberg 
worden deelgenomen. Vorig jaar was de op
stelling niet foutloos, hetgeen nu voorkomen 
zal worden, zoáat U nu aaneengesloten de 
prinsenwagens, buurtwagens, groepen, mu
ziekgezelschappen etc., aan U zult zien voor
bijtrekken. 

Ook dit jaar zullen de schoolkinderen en 
kleuters (totaal 2040 ! ! !) en bejaarden (to
taal 522 ! ! !) van de parochies Walsberg, 
H. Geest en St. Willibrordus hun carnavals
traktàtie weer ontvangen. 

Dank aan adverteerders, donateurs en 
begunstigers, die er telkenjare voor zorgen, 
dat we er financieel ook komen. 

Voor de medewerking van College van 
8. en W. en Politiecorps, waarop we steeds 
kunnen rekenen, ook onze harelijke dank. 

Onze nieuwe Prins Harrie 1, Vorst, Raad 
van Elf, Dansmarietjes en HofkapeJ, waar
van het welslagen van de "zotte dagen" in 
belangrijke mate afhankelijk zal zijn, heb
ben besloten in de opzet en de sfeer van deze 
carnaval, zoveel mogelijk aan uw wensen 
tegemoet te komen. 

Laat ons gedurende de carnavalsdagen de 
dagelijkse beslommeringen in deze jachtige 
tijd eens even vergeten en hopen, dat de 
dagen van pret, plezier en zottigheid zullen 
verlopen, zoals we dat gewoon zijn, zonder 
een enkele wanklank . 

Met Carnavalsgroeten, 

voorzitter W. Geerts. 

ln een antiekzaak : Dit is het bed van Lode
wijk de Veertiende. 
Het lijkt mij wel wat klein . Hebt U geen 
Lodewijk de Zestiende? 

Man, we hebben weer een mondje meer te 

voeden. 

Lieveling, is het heus '! Wil je zeggen dat. . . ? 

Antwoord ; Ik heb een lintworm. 

Brood-, Banket, Kruidenier 

Fa. Jos. vd. Mortel 
Klimop-kruidenier 

1 
MOLENSTRAA T DEURNE 

HET JUISTE ADRES 

voor alle 

LEVENSMIDDELEN 

DIEPVRIESPRODUKTEN en 

BROOD 

Tevens depot Stomerij "Palthe" 

Beleefd aanbevelend, 

UW KLlMOP-KRUlDENJER 

H. VAN DOORNE 
Helmondseweg 70 Deurne 

Tijdens de carnavalsdagen 

EEN LEKKER GLAS BIER 

lll)STUBS 
!~ 

bij Stallen - Café Olympia 

Lekkere friet, nassiballen en fricadellen 

Moete ge op de mert bestellen. 

Nerges smakt dè spul zo fijn 

As in de automatiek van 't knijn . 

En dan die slaatjes en sjasliek 

't Is de specialiteit van 

Knijnenburg' s automatiek 

'---------------------------..... --------~----------------~-------------------·--------.L..----------------------..;...--...J 



PRIJSUITREIKING. 

De prijsuitreiking zal geschieden door 

Zijne Hoogheid Prins Harrie den Uurste, 

direkt na afloop van de optocht, vanaf 

het gemeentehuis. 

OPTOCHTREGLEMENT. 
art. 1. Iedereen kan aan de optocht deel

nemen met een wagen, een wagen
tje, een kar, een fiets, een fietske, 
te voet of te paard, mits men zich 
houdt aan de volgende voorschrif
ten. 

art. 2. De plaatsen in de optocht worden 
door het comitee bepaald. In totaal zal er f 1250,- aan prijzen 

worden uitgeloofd. De verdeling wordt 

aan de jury overgelaten. Zij zullen de wa

gens, groepen en individuelen als volgt 

beoordelen: actualiteit, carnavalesk (dub

bele waardering), uitvoering. 
GROOT BOERENBAL 

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

art. 4. Wettelijke en gemeentelijke bepa
lingen moeten streng in acht wor
den genomen. 

Deelnemende 

muziekgezelschappen. 

Hofkapel Deurne 

Kon. Harmonie Deurne 

Drumband Kon. Harmonie Deurne 

Harmonie Musis Sacrum, Bakel 

Drumband Musis Sacrum, Bakel 

Fanfare Wilhelmina, Vlierden 

Wilberttamboers 

De Vrolijke Tippelaars 

Jeugdharmonie Kort. Harmonie Deurne 

Fanfare Ommel -

DANSEN 

(verplichte costumering) 

op donderdag 2 februari a.s. 

IN ZAAL VAN MOORSEL, MOLENSTRAAT 

Aanvang 8.11 uur. 

Prij.zen voor mooiste boerenpaar en boerin. 

GROTE TRAKTATIE door bestuur, Prins Harry den 
Uurste en Raad van Elf. 

BOERENKRENTEMIK en BOERENMETWORST. 

voor alle boeren en boerinnen op het boerenbal. 

Entrée f. 3.50. Leden-donateurs vrij. 

Let wel : de seizoenkaarten zijn strikt persoonlijk. 

~ ezellie heid 

art. 5. Kleding die aanstoot geeft is ver
boden. 

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

art. 7. Iedereen moet zo gek mogelijk doen 
maar op een manier dat men er 
nooit spijt van krijgt gek gedaan te 
hebben. 

art. 8. Deelnemers uit de gehele gemeen
te zijn van harte welkom in de op
tocht. Deelnemers buiten de ge
meente en reclamewagens vallen 
buiten de prijzen. 

art. 9. Voor ongelukken tijdens de op
tocht is het bestuur van de organi
satie niet aansprakelijk, ook niet 
voor persoonlijke ongelukken: al
les gaat voor risico van de deelne
mers. 

art. 10. Toekenning der prijzen door de 
neutrale jury is bindend. Hiertegen 
is geen beroep mogelijk. 

art. 11. Gevallen, waarin niet is voorzien 
worden door het bestuur beslist. 

Deurne, februari 1967. 

Orkest cclhe Arona Stars>> b e g f n t b ij d e s 1 ij t e r 1 
Ze speulen veur oew in 

ZAAL ~~ e EKKERS Wij hebben gezelligheid voor een heel jaar in 

voorraad. 

~ Zondags dansen vanaf 4 u. Maandag en dinsdag vanaf 6 u ' 
GOEDE DRANKEN 

De Prins en de Raod van Elf kumt ok bij ons. 

Nao 't dansen is er baai ons volop leut veur iedereiën. 

A. J. BEKKERS-VAN BAARS 

·~ 
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kolen en .olie 
van brandstoffenhandel 

J. VERHAEGH 
Molenstraat 58 Telefoon 3331 

Steeds meer vraag naar kolen en olie van VERHAEGH ! ! 
SPECIALE SERVICE MET EIGEN TANKAUTO'S. 

In elke friture 

croquetten nasi bami 

en fricandellen van 

Beek ers Deurne. 

U KOMT TOCH OOK NAAR DE OPTOCHT KIJKEN. 

.zijn nergens goedkoper. 

Slijterij - Wijnhandel 

Geerts-Haldermans 
Stationsstraat 1 4 Telefoon 2656 

Ook met de carnavalsdagen 

kunt U bij ons voor gezelligheid slagen ! 

~aal "':Brabant " 
Liesselseweg 20 Telefoon 21 62 

Speciaal adres voor vakkundige verzorging 

van BRUILOFl'EN en FEESTAVONDEN! 

Jean Coopmans 
Aannemers- en Timmerbedrijf N.V. 

Derpsestraat 39 Deurne 

Vur lekkere friet, worst, hane en .zo al meier 
naar 

s. & s. 
DEURNE, Burgemeester van Beekstraat 

HELMOND ASTEN 

. ·---



. " 

Van OSch l{Onstructie MEtaolen R.Aomen !! 

De Meulenlaon laikt wel oitgest6rve ! ! ! ! 

Wa is ur tog gebeurd? ? ? ? 

Wel VAN OSCH is ~i zun tent gediltelijk nor de hei gedaon. 

Dor maoken ze raomen en den hillen santukraom. 

Den optocht van de pilstrikkels kan naw zonder maier 

Dur de Meulenlaon, mer vergit den lndustrieweg nie vurtaon ! ! ! ! 

1 ~ \ 

..... 

TEL. 2717 TEL. 2717 

Drie maanden lang bijna voor niets februari, maart, april 
Speciale gereduceerde lesprijzen. Bel 2717 of maak persoonlijk 
een afsraak. U wordt aan huis gehaald en gebracht. Theorie 

aangepast aan de nieuwe regels. Theorielessen elke week. Speciaal 
leslokaal. Meer dan 1 miljoen km les, meer dan 3000 geslaagden. 

MELDT U VANDAAG NOG 

STRIJBOSCH Rijschool, Stationslaan 17, Deurne 
15 JAAR RIJLES 15 JAAR RIJLES 

1 

Jeugdoptocht en Jeugdorkest. 
Naast de gezamelijke optocht, die de car

navals verenigingen "De Peelstrekels" en 
"De Heikneuters" op zondagmiddag hou
den, zullen beide carnavalsverenigingen op 
maandagmiddag ieder in eigen parochie een 
jeugdoptocht organiseren. 

maandagmiddag zij nog medegedêeld, dat 
deze zal worden opgesteld in de . Romein
straat, welke men moet bereiken via de 
Derpsestraat. 

Deelnemers aan de Jeugdoptocht moeten 
uiterlijk 2.15 uur in de Romeinstraat zijn, 
daar om 2.30 uur de optocht begint te trek
ken. 

H. Sauvé, 

1 
1 

' 

Breng een gezellige sfeer in Uw huiskamer 

met 'n olie- of kolenhaard en verrijk Uw keuken met 'n 

gasforuis of 4 vlams platen, olie-, kolen of gasbijzetfornuis 

Ook voor een koelkast of wasautomaat slaagt U bij ons zeker 

SMEDERIJ W. VAN GRIENSVEN 
ERKEND GASFITTER 

Deurne Molenstraat Telef. 2434 

BRUGGENWIRTH'S GRÓSSIERDERIJ 

• 
Deurne : Lekkerland 

Venlo : Limb. T abakshuis 

WONINGINRICHTING 

VAN DE MORTEL 
Stationsstraat 12 

Ruim gesorteerd in 

Bankstellen, eethoeken en slaapkamers. 

Ook steeds voorradig 

Cocos en Jabo 100 cm breed en kamerbreed 

Dit bracht voor beide carnavalsvereni
gingen vooral de moeilijkheid met zich mede 
van aantrekken van muziekcorpsen. 

Door een goed onderling samenspel tussen 
beide carna-valsverenigingen is echter deze 
kwestie 'prettig opgelost, met name ten aan
zien van het Jeugdorkest van Kon. Harmo
nie Deurne. 

Secretaris. 1----------------.------------------1 

Spontaan hebben "De Heikneuters" aan 
"De Peelstrekels" het Jeugdorkest gelaten, 
terwijl in hun eigen jeugdoptocht o.a. de 
"Vrolijke Tippelaars" zullen meetrekken. 

Het Jeugdorkest van Kon. Harmonie 
Deurne is hiermede accoord gegaan, zodat 
we tijdens de Jeugdoptocht de klanken van 
het Deurnes Jeugdorkest zullen horen. 

Ten aanzien van de Jeugdoptocht op 

Voor alle soorten 
1 

BOUWWERKEN 

Aannemersbedrijf 

de· van Doorne' s 
Helmondseweg 75 Tel. 04930-2816 

DEURNE 

Sigma - Fortest 

Diepvriezers 

\ ' 

Electr. huishoudelijke app. 

4 x getest - 4 x goedgekeurd 

Steeds het beste! 

Fa . . Kuypers & Zn. 
DEURNE - Telefoon 2393 

Voor 

Stella o4rtoiö ':Bier 
naar Drankenhandel 

FRANS ROYAKKERS 
Telefoon 04930-2118 Deurne 

Amsterdam Rotterdam Bank N.V. Deurne 
Effecten Sparen 

Deviezen Safe loketten 

' 
Reischeques Verzekeringen 

Persoonlijke leningen Financieringen 

HELMONDSEWEG 9 TELEFOON 3242 

l 
1, 

Auto lakken 
JN ALLE KLEUREN 

Autoplamuur, waterproof schuurpapier, 
wasbenzine, thinner enz. 

KA~pen's 
Alles uit voorraad leverbaar. 

Ook de bekende autolakspuitjes 

GLAS- EN VERFHANDEL 

A. VAN DE MORTEL 
Liesselseweg 18 - Deurne - Tel. 2844 

ccThophine 

.wagen
bouw 

LIESSELSEWEG 

Vieux>> 
heerlijk zacht en vol aroma. 

VAN GEEL'S DISTILLEERDERIJ "DE KREKEL" 
Hilversum 

Wie altijd koopt de beste waren 

Zal zich veel leed en zorg besparen. 

KEURSLAGER 

v. Baars-de Kleijn 

Deurne 

ALTIJD EEN KLASSE BETER 

Knibbeler 
Voor al Uw DAMES-, HEREN- en 

JONGENSKLEDING 

• 
Telefoon 04930-2318 

..... ----------------------------------------t-·-----------------~-----------------------1 

Adams voorbij. 

Voor al Uw electrisch gerei 

godde ge nie bij 

Stationsstraat 5, Deurne 

-ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V. 
ALLE BANKZAKEN 

Helmondseweg 2 Deurne 1 



---~----------------.-..,,,,,,---~-----=-==-=- - . - ------ - ------ ----------

"""""""""""""""""".""""""""""""""""" ..... 1"""""""". 

HERMANS OPTIEK 
·Deurne - Gemert - Venray 

"""""""" ... """""""""""""""" .......... """"""""""""""""" .... 
Voor nog geen dubbeltje per uur een 

BIJ VERWARMING 

met verrijdbare butaankachels 

Diverse types vanaf f 94,75 en 't uiterst 
laag geprijsde statiegeld voor fles 

+ regelaar 

Propaangastanks vanaf 500 1. inhoud op 
zeer aantrekkelijke betalingsvoorwaarden 

Wij verzorgen komplete installaties, die wij gaarne op uw verzoek komen bespreken. 
Tevens leveren wij alle apparatuur aangaande het verwarmen van kuikenhokken, 

varkensstallen, industriehallen enz. 
Hoofddepöt Mea-flessengas, Butaan 13 kg, Propaan 11 kg en 33 kg - cyl. 

FIRMA E. VAN DE LOO - Kluisstraat 50-54 - Helmond - Tel. (04920) 6840 
Eventuele nadere inlichtingen bij de navolgende plaatselijke Mea-subdepöthouders: 
P. R. Achten-van Bree, Bakelseweg 25, Deurne, 04930-3039 - M.H. van Griensven 
Molenstraat 24, Deurne, 04930-2434 - J. Th. Harmscn, Langstraat 140, Deurne 
04930-2455 - D. F. den Rolder, Vreekwijk 11, Deurne, 04930-3560 - H.M. A.v. d. 
Munckhof, Vlierdenseweg 24, Deurne, 04930-2171 - W. J. Otten, Stationsstraat 84 
Deurne, 04930-3511 - A. Tabor, Dumpweg 6, Deurne, 04930-3091 - W. F .Welten 
St. Jozefstraat 18, Deurne, 04930-2291 - H . J. Linders, Merlenbergseweg 12, Zeil
berg, 04930-3272 - M. W. Munsters, Griendtsveenseweg 33, Zeilberg, 04930-2825. 

~otel « C])e ~waan» 

Tijdens de carnaval 

Uw 

BLAASKAPEL UIT OMMEL 

Beleefd aanbevelend, HEIN SMEETS 

Entree met inbegrip van 5 consumpties. 

c:Bè netuurlek Vur alle 
Ook op de Langstraat kan 't gezellig zijn 
met de carnavalsdagen. 

dè weet toch iedereien, dège 

veur bjoëk en schreefgerei 't 

bèst terecht kant bai 

Noud v.d. Eijnde 
Meulestraot. 

Voor radio 

of TV 

bij THEO LICHTEVELD 

slaagt U tevree. 

Eet oew eigen mi die daog dik 

An ne Jekkere ronde BOEREMIK 

GERARD KLAUS hit 'm 

Tel. 04930-3255 

van 

Bakkerij Hoeben 
LIESSEL 

karnavalsgerei 
zoals stoffen - pekskes - boerekielen 

franjes, petten en rooi tesneuzikken 

en alle andere kleragie vur alle 

seizoenen. Het bekende adres 

MARKT 

DEURNE 

Telefoon 2506. 

muziek en 

prima clrankefl:::, 

Café ccDENNENLUCHl>> 

JAN HARMSEN 

't Spinnewiel 

Tel. 2399 

voor 

wol, 

kousen, 

handwerk 
Molenstraat 9 

Gaat U met VA R K E N S beginnen ? 

Koop dan toch de biggen bij 

H. v. d. BERKMORTEL 
dan zul je er aan winnen. 

• 
Biesheuvelweg 5 - Deurne - 04930-2832 

~----...-----..-. ,, Nv"' ", ,.- ... tAaft' • , ..,... ,. ; "" ,., • -- t •• 

Feest
artikelen 

Bavaria bieren 
en 

3-Es limonades 

Bierbrouwerij ccBavaria» n.v. 
voor carnaval. 

Lieshout - Tel. 2355 

Grootste sortering Laagste prijs Vertegenwoordiger: 

J. WASSER P. J. Swinkels, Deurne 

••••w*wt we ::.re• ut :J'tl:• iwt ~v w "'1-• wc .,.N:wez -~;% ,._.,._ ~ ...,._ 



----- ---- ----- --------

Voor grote keuze in 

goede en verantwoorde meubelen en 

stoffering in iedere prijsklasse 

naar 

Sanitair 

Wasautomaten 

Centrifuges 

Gasfol'nuizen 

Ook voor al Uw 

loodgieterswerk 

staan wij ten allen tijden 

klaar. 

WONINGINRICHTING S W 1 N K ELS 
Kerkstraat Deurne Stationsstraat 84 

LOODGIETERS B EDRIJ.F 

Telef. 04930-3511 Deurne 

Coöp. Zuivelfabriek 

"St. lsidorus" naar 

voor 

losse melk, flessen melk, karnemelk, yoghurt, 

vanillevla, chocoladevla, karnemelkse bloempap. 

LUNCHROOM v. d. BERG 

Drogisterij C. Hartjens 
is ook voor U het juiste adres in 

geneesmiddelen 

verbandstoffen 

babyverzorgings-artikelen. 

Ook op 

cosmetisch gebied 

zijn wij ruim gesorteerd. 

Zoekt U iets 
voor vrijetijdsbesteding ? Komt U dan 

eens kijken naar een fijn 

HANDWERKJE 

bij 

"HET WITTE HUIS" 
Stationsstraat 26 Deurne Tel. 2297 

Voor alle 

electrische apparaten 
zoals radio - televisie -

diepvrieskisten en -kasten -

volautomatische wasmachines 

M. J. WIJNEN 
Heuvelstraat 14 - Deurne - Tel. 2884. 

Peer booms 
PARFUMERIE 

en 

DROGISTERIJ 

Het adres van de Prins 

ook UW adres! 

VOOR AL UW 

Transporten 
Speciaal vervoer Grondverzet 

Zand- en grindleveringen 

Fa. van Heugten 
Telefoon 2607 

VOOR 

KEUKENS - KASTEN en 

MACHINAAL TIMMERWERK 

"DOE 'T ZELF"-ARTIKELEN 

Houtindustrie "K 0 MA" 
P. KORTOOMS 

Tramstraat 67 - Deurne - Tel. 2997 

Molenstraat 6 - Tel. 04930-2379 - Deurne 

Erelijst van begunstigers. 

Amstel Brouwerij, Amsterdam, Hoofdagent A v. Wees. 

Bavaria Brouwerij, Lieshout, Agent P. Swinkels. 

Weled. Heer J. Blaauw, Julianastraat, Deurne. 

Boekhoudbureau van de N.C.B., Stationsstraat, Deurne. 

J. Bouwmans, Directeur N.V. Botim, Industrieweg, Deurne. 

Bruggenwirth-van Nunen, Markt, Deurne. 

Wethouder W. van Deursen, Vlierden. 

Dr. H. J. v. Doorne, Industrieel, Deurne. 

v. Dijcks Limonadefabriek, Helmond. 

G. v. Dijk, Groentehandel, Deurne. 

J. v. d. Eijnden, Schoenhandel, Stationsstraat. 

Brouwerij "Drie Hoefijzers", Agent W. Geerts. 

Brouwerij "Dortmunder Hansa", Agent W. Geerts. 

Limonadefabriek "Sparks", Agent W. Geerts. 

Limonadefabriek "Wilson", Agent W. Geerts. 

Distilleerderij "Klaveren Aas'', Agent W. Geerts. 

Distilleerderij "Hasekamp", Agent W. Geerts. 

Nutricia, Agent W. Geerts. 

Jacky, Bergeijk, Agent W. Geerts. 

J . Goossens, Steenfabrikant, Deurne. 

Hotel van Baars, Stationsstraat 113, Dcu'Dtt;-:-

W. Hen<lrix, Bulldozerbedrijf, Langstraat, Deurne. 

J. Hendriks, Grond- en Loonbedrijf, Langstraat, Deurne. 

Architectenbureau G. A. J. Hurkmans, Derpsestraat, Deurne. 

Fa. Martens, Stucadoorsbedrijf, Aaltje Reddingiusstraat, Deurne. 

J. Swinkels, Ass. Kantoor, Kerkstraat, Deurne. 

Trappisten Bierbrouwerij, Agent Van Dijck, Helmond. 

J. Vermeer, Hoofdonderwijzer, Deurne. 

J. Wijnhoven, Architect, Heuvelstraat, Deurne. 

C. A. Wouterse, Dir. Algemene Bank Nederland N.V., Deurne. 

Voor uw gereedschap IN DE PEEP 

houtwaren enz. en vooral onze 

bouwpaketten Zanzi-Bar 
Alleenverkoop voor Deurne en omgeving 

bij D 0 E H ET Z ELF Z A A K 

Ed van de Akker 
Helmondseweg 1 Deurne Tel. 3019 

Voor 

KEURIG BEHANG 

en 

NET SCHILDERWERK 

moet je zijn bij 

Willie Goossens 
Kerkstraat 2 - Tel. 2389 - Deurne 

Wilde ge 'n degelijke peep 

of 'n goei sigaar 

dan slaagde ge met carnaval 

en 't hèjel jaor 

't beste baai ons veur dè geraai. 

Dan nog ne schonne geknipte kop 

Daormee ston wij ok an den top. 

Sigarenmagazijn en kappersbedrijf 

EMILE BERKERS 
Stationsstraat 38-40 - Tel. 3662 

Beleefd aanbevelend, 

MATH.VERHEUEN 

De gehele dag geopend. 

R.S. Stokvis 
rijwielen 

in diverse kleuren en uitvoeringen 

Tevens stofzuigers, wasmachines, 
strijkijzers, huislampen enz. 

H. v. d. Kerkhof 
Haageind JO Tel. 2959 Deurne 

MET DE CARNAVAL 

gebak, koekjes 

bonbons 

chocolade 

Banketbakkerij 

SCHIKS - telefoon 2360 

Uw adres voor brood en banket 

P. HOEBERS 
Helmondsewcg 38 - Deurne - Tel. 3025 

Met carnaval en andere dagen 

Zult U bij VAN BOMMEL zeker slagen 

En de waar van de YéGé 

Daarvoor krijgt U extra zegels mee. 

d. v. ':Bommel 
VÉGÉ 

Helmondseweg 38 Deurne Tel. 2723 

Vur lekkeren drank. goei soep en 

ander gerei kunde ge mi de carnaval 

terecht bij: 

Café-Restaurant 

VERSCHUREN 

DE 'fOEf\tS'f 
Markt - Deurne 

Gezellige zitjes ~n ~oei meziek. 

1 
• 

Voor Welsh ponnies. groot of klein, 

Moet je bij P. HEN D R 1 K S zijn. 

Al staan de merries , ·er van huis, 

Met de hengst komt hij bij U aan huis. 

Telefoon 04930-2363. 

GEZELLIGE EN PRETTIGE 

CARNA V ALSDAGEN 

bij 

met een lekker borreltje 

of glaasje bier 

vindt U in de Zeilberg 

Nier 
Café R. Beijers-Dirks. 

Mee Vastelauvund sjans 

Noa Pasen trouwen 

Maar!!!! 

Dan ons huis ingericht door 

Woninginrichting 

Keeren 



WIE HEERLIJK 

VIS 
wil eten, mag ons 

bekend adres 

niet vergeten ! 

Beleefd aanbevelend, 
'""'W" r.;·~·· .;t> '<>" .i?.z. .; ~ 

M. Verdonschot 
Molenstraat 15 Deurne Tel. 2336 

Wist U Willem de feestneus 

dat ook Uw zeug met haar biggen 

vragen naar 

HEN DRIX 

ZEUGEN MEEL 

HEMOBIGKORREL 

en 

BIGGESTARTKORREL 

BIGGENMEEL 

• 
C . v • d . S t e ij n 
Molenstraat 45 Deurne 

Wederverkoper HENDRIX VOEDERS 

BESTE 

BRILLEN 

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

GARAGE 

van Ham 
Simcadealer - Autohandel 

Helrnondseweg 18 - Tel. 2493 - Deurne 

't Is wir Carnaval 

'n Pötje bier hebbe ze overal 

Ok in Barrier tigge de bosse 

En doar kande ge ok nog's wa hosse. 

• 
M. Mertens-v. d. Vrande 

Café Barrier 

Ook tijdens de carnaval 

met veel plezier en pret, blijven 

Uw verzekerde risico's gedekt. 

ALLE VERZEKERINGEN 

FINANCIERINGEN - HYPOTHEKEN 

PERSOONLIJKE LENINGEN 

Uw adres: 

W. J. DONKERS 
Helmondseweg 34 - Deurne - Tel. 2680 

Heren SLAGERS 
UIT VOORRAAD LEVERBAAR 

hardboard 
q;zeemeró 9roe11te11..::::, 

q;zeemeró lruit-

1 

Het adres voor: 

Kookketels 

Kookinstallaties 

Rookkasten 

Braadovens 

Werktafels 

Spako 
Ketel- en apparatenfabriek 

W. WASSER - DEURNE 

zachtboard 

brandvrij board 

asbest golfplaten 

eternit golfplaten 

Templex en glaswol 

Alle soorten timmerhout 

voor het maken van grote en 

kleine gebouwen. 

Alles tegen concurrerende prijzen. 

HOUTHANDEL EN ZAGERIJ 

L. Holten 
Deurne Telefoon 2336 

munt boven alles uit ! 

Speciaal adres 

voor het opmaken van fruitmanden 

Heuvelstraat 29 Deurne Tel. 2298 

Voor 

EERSTE KLAS ARTIKELEN 

VERSNAPERINGEN en 

VREEMDE POSTZEGELS 

naar 

PETERS-TEGELAARS 
Burg. van Beekstraat 18 Deurne 

Voor al Uw 

Ca rnava lssch lager 
1967. 

elektrische artikelen 

installatie en 

reparatie 

wasmachines 

wasautomaten 
Tekst en muziek : 
F. v. d. Kerkhof. koelkasten 

HOIJ 

We zingen van hoij, hoij, hoij 

En houwe van mooi, mooi, mooi 

Strekelinnekcs 't is wir Vastenaovond 

We maoke veul lol, lol, lol 

diepvriezers 

en verlichting 

naar 

l Doen lekker dol, dol, dol 

Komme nie thuis veur 't aovoml 

We zingen van hoij, hoij, hoij 

En houwe van mooi, mooi, mooi 

Dè doen ze overal G. Manders 
We drinke veul bier, bier, bier 

En maoke plezier, zier, zier 

Leve de Karna val ! 

__.. n '""'- .,. • .... ... ... ...--.. ""' -· n •• ..,_. " • "" • , " ,. , 

Laat Uw salaris 

wie anders 

Milhezerweg 23a Deurne-Walsberg 

door Uw werkgever storten op Uw 

• U kunt Uw salaris naar behoefte opne

men tijdens zeer fuime openstellingsuren. 

• Op de gezinsrekening worden U geen 

kosten in rekening gebracht. 

Zelfs de formulieren ontvangt U gratis. 

• U kunt de bank van Uw tegoed alle 

betalingen laten verrichten. 

Regelmatig terugkomende betalingen kun

nen automatisch worden gedaan . 

• Als U de boerenleenbank kiest vindt U 

ook de mogelijkheid voor aantrekkelijk 
sparen (rente 3112 % tot 5112 %) en voor 

het afdoen van al Uw bank-, effecten

en assurantiezaken. 



/ 

""""""""""""""""" •• """""""".""""""""""""""""""11! 

Café Restaurant «De Peelpoort» Eig. A. v.d. Goor 

hèt aclre6 voor bruiloften en partyen ! 

"""""mm"""""""""""lillll".1"""""""""""" ... """"" •• """"""""_. 

1 

NSU-dealer 

Garage Prinsen 
Kerkstraat 32 - DEURNE - Telefoon 2679 

Pontiac Supporter, een keurig en 
solide Pontiac model. Waterdicht 
- schokvrij - antimagnetisch. Met 
de bekende Pontiacprecisie. In 
chroom en doublé 

Van Loenhout 
Stationsstraat - Deurne 

, Iedere. Popti~~ " is · t~eè jaar verzèker~ tegên_alle-risico's :" _ 

Neem de ruimte voor een polonaise, hossen en carnaval vieren 

Ga drie dagen gezellig met z'n allen aan het zwieren 

Dus in de GROTE TENT bij VAN BAARS aan het spoor 

Breng carnaval 1967 in een WARME TENT de dagen door. 

Het is DE plaats voor dikke en dunne, lange en korte, Jong en oud 

Je kunt er ook van alles eten of het warm is of koud. 

Drie dagen gaan bij ons de beentjes van de -W:oer 

Het zal een schone carnaval worden met Prins Harry aan het roer. 

Geen dansen, alleen hossen, springen, .zingen en eten. TOEGANG VRIJ. 

VOOR AL UW 

bedrijfskleding 
SLAAGT U NATUURLIJK BIJ 

CONFEKTlEFABRlEK 

cc M A R T 1 N E Z >> 
V cldstraat 12 Deurne 

M ilhezerweg 7 

Tel. 2490 

Tel. 2478 

N. TH. RUITER N.V. 

Koningsweg 63 's-Hertogenbosch 
Tel. 04100-23021 

ASSURANTiëN 

automobiel - motor - scooter - bromfiets 

F inanciering - Kredieten - Hypotheken 

Orkest 
cc The Real Lovers>> met zangere:.._j _~_r:_.i~- · tr- a a_t ~- 2 ~-eu-~-~-rn_el._~_ 9 '; __ 2 _~ ..... 

-..:"' "" / n· 'W"' ''""' ""1J' vn . 8'11 •• - 44 ...,. i:w-..o "' w" -.v~ -..~ 

MET DE CARNAVAL 

naar 

Café-dancing 

VAN MOORSEL 
é?.arnaval~~feer tJoor jong en oud 

Grote zaal orkest 

ccDe Bossche Pleeboys,, 

In de kleine zaal orkest 

ccDe Microo's» 

Zaterdag voor carnaval 

GROOT VOETBALBAL 

1 
RUIME SORTERING IN 

0eboortekaartj'eö 
Snelle levering bij 

Deurnesche Boekdrukkerij 

Fa. Joh. Keijzers Jr. 
Liesselseweg 25 - Deurne 

Tel. 04930-2381 

; 

Huwelijks- ., 

aankondigingen . 
worden door ons 

snel en accuraat afgewerkt · 

Deurnesche Boekdrukkerij 

Fa. Joh. Keijzers Jr. 
Liesselseweg 25 - Deurne 

Tel. 04930-2381 



FRITURE 

Veur gezellige carnavalsdagen en veul plezier 

naar 
I 

CAFE-BAR 

ccANtD REA>> 
VLIERDENSEWEG DEURNE 

AUTOMATIEK 

Voor 'n apart lekker hapje met die dagen moet U beslist 

eens bij SNIJDERS vragen 

SNIJDERS - Walsberg 
BROOD BANKET 

GEVESTIGD: 

Bijkantoor : HAAGEIND 52 - DEURNE - TELEF. 2899 

Architecten- en Bouw Technisch Bureau 

H. DILLE Ing. 
Beëdigd Taxateur 

EIKENDREEF 47 - HELMOND - TELEF. 4202 

Deurne' s Confectte Atelier 

DECO NA 
Groeneweg · 11 Deurne 

biedt aan meisjes een PRETTIGE WERKKRING 

Voor al Uw LAND- EN TUINBOUWARTIKELEN 

STALINRICHTINGEN - IJZERWAREN en GEREEDSCHAPPEN 

kunt U het beste slagen bij 

SMEDERIJ 
Milhezerweg 52 - WALSBERG - Telef. 3513 

VUs en Vliswaore an den inne kan t, an den andere kant 

alle nrnggulikke en onmuggulikke lèvusmiddele. 

Vur goei vlis en vur goei lèvusmiddele nao 

FRANS VAN DE KERKHOF, Kerkstr. 15 

Ok mi de karnavalsdaog ! 

Sanitair 

* Gasfornuizen 

Centrifuges 

Wasmachines 

en diverse huish. artikelen Y2. v.d. €y11de11 
Stationsstraat - DEURNE 

Van Goch's Schildersbedrijf 
Voor al Uw 

schilderwerk 
_.,."", .. """' .... ·~" "~ ... 

Liesselseweg 19 - Tel. 3375 b.g.g. 2375 

Voor alle rijlessen 
NAAR 

Autorijschool ccCorrect» 
A. ViAN DE KAAM - Chopin traat 7 - Deurne 

Telefoon 3325 

m:o ... ro ... =:ttt· ... , "o~ j~ ~~ " ' ' - " _ ~ .... ~~r' ''r' 
MAAK FOTO'S IN CARNA V ALSCOSTUUM 

EN OPTOCHT, MET EEN 

Fotocamera van· ccFoka» 

VUR EEN GOEI STUK SCHILDERWERK 

UW ADRES 

Schildersbedrijf J. L. Verheijen & Zn, 
WALSBERG TELEF. 2337 DEURNE 

GLASHANDEL VERF en . BEHANG 

Bezoekt tijdens de carnavalsdagen 

ZAAL v. d. PUTTEN 
WALSBERG 

Dansen vanaf 5 uur. Na afloop cabaret 
Orkest ccTHE ALL STARS11 

Bezoek van Prins en Raad van Elf dinsdag om 5 uur n.m. 

Voor al Uw 

metsel- en straatstenen 
Perfora vloeren en spanbetonvloeren 

,- - - -1:. ~"" ·'" ·~~~~~ ,.. ~ 

GELDENS N.V., NIJMEGEN 
Vertegenwoordiger: G. C. Markhorst, Telefoon 04930-2085 

ZUIVEL 'IVtf'tKEl Et'IKJ.\8EE 
Wie LEKKERE KAAS wil eten 

Gaat hem in de zUiVêrwinkel kopen 

Daar hebben ze veel soorten en met hopen. 

Ook voor Uw fijne snijvleeswaren le klasse N.C.B.

kwaliteit. 
P. VAN DUREN-DRIESSEN, Stationsstraat 88, tel. 2093 

Roy akkers 
drankenhandel Deurne 
Voor al uw dranken, bieren, limonades 

wijnen. 

Telefoon 04930-2118 

KOOPT NIET IETS wat U niet nodig heeft. 

Mocht U echter iets nodig hebben in 

ELECTRISCHE APPARATEN 

TV - RADIO - GRAMOFOONS 

DIEPVRIESKiSTEN- en KASTEN koopt dan bij 

Uw vertrouwde vakman 

VV. C 0 0 t't E t't 
Telefoon 2691 

Een GAZELLE produkt 

Een kostbaar bezit voor vele jaren fietsplezier 

bij 'n minumum aan onderhoud. 

H. ·Mander s 
STATIONSSTRAAT 104 DEURNE 

Jan Slegers Sparsupermarkt 
Telefoon 2417 Stationsstraat 41 

i'._,,~.,i; Zie onze dagelijkse voordeel-aanbiedingen 
t"~r~('-1 
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stationsstraat 41 Telefoon 2417 

Jan Slegers Sparsupermarkt 



VOOR AL UW Voor diverse soorten Vur veul leut BRENG UW CARNAVAL 
GROENTEN en FRUIT 

broodjes en en veul gein RUSTIG DOOR ! 

'P 
moette ge bai de 

gebak 
LEG OOK EVEN AAN 

KWIK BAR 
BIJ 'T S P 0 0 R ! 

~~ 
naar luxe brood- en banketbakkerij z:;,. 

Fr. Cruysen C. Coopmans-Bertrams zijn 

Café H. Kuypers 
ZEILBERG Stationsstraat 89 - Tel. 2497 - Deurne J. MANDERS, ZEILBERG 

R.K. Boerenbond Deurne 
Gebr. :€,utter6 

Voor alle 

gereedschappen 
Aannemers van alle voorkomende 

BOUWWERKEN. 

Stationsstraat60 
Prins Carnaval zegt: voor een lijn 

Moet je bij FIRMA T E E P E N zijn ! 

Die is expert voor het figuur : 

Ze is exclusief en foch niet duur ! 

Ronds- varkens 

en 

paardenslagerij 

Ook voor de 

FIJNSTE VLEESWAREN 

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

Voor ____ ...... 

·GROND-en LOONWERK 

H. Jansen 
4e Rietdijk 6 Tel. 04930-2673 

-
BEZOEK VAN DE PRINS EN GEVOLG 

AAN CAF~ EN FEESTZALEN. 
,/ if~ J 

y ~. ·~/_' - -~/} ,_ 
ZATERDA ~?ZJ~ ~~~Ic.( b ,R O"b A--<- , C7Ul.'-'~ 

Iîal-Panfare Wilhelmina, Vlierden l~ o uur 
Bal Kon. Harmonie ~ Deurne 9.30 uur 
Bal Sportvereniging Deurne 10.15 uur 

ZONDAG: 
'f_ 

Café Verschoren, Markt , ~~ · 5.00 uur 
Café Kuijpers, Stationsplein 5.45 uur 
Café Verbakel, Haageind 6.30 uur 
Zaal Brabant, Liesselseweg "'!"" 7.15 uur 
Café Harmsen, Langstraat 8.00 uur 
Café Mertens, Helmondseweg 8.45 uur 
Residentie 9.30 uur 

Il ,A..:: - ~/ ,Be.-,t,--,. 
MAANDAG: ~ ;e:t:J,. ~ IY · ID~. 

Cafetaria v. d. Steijn, Molenefraat 5.00 uur 
Cafetaria Snackbar, Stationsstraat 6.00 uur 
Café A. Timmers, Stationsstraat 6.30 uur 
Zaal Bekkers, Mole ~ a ,t- ..d 7.30 uur 
Hotel van Baars / 8.30 uur 
Residentie 9.30 uur 

DINSDAG: 

Café OJympia, Molenstraat / 1.30 uur 

Bezoek ziekenhuis H~l l!)..J J,. 2.30 uur 
Zanzi-Bar, Molenstraat t:. • li vV<V l .. . . 4.15 uur 
Zaal v. d. Putten, Walsberg' ""1 5.00 uur 
De Peelpoort, Markt 6.00 uur 
Zaal van Moorsel, Molenstraat 7.00 uur 
Cafetaria v. d. Berg, Molenstraat 8.00 uur 
Residentie 9.30 uur 

Veur al oew grammofoonplaoten 

en muziekinstrumenten 

Aannemersbedrijf 

P. v. d. WESTERLO 
naor SOLO MUSIC 

En deur oew mombakkes, smakt ok nog wel 'n 

rokertje van SIGARENMAGAZIJN "DE KROON" 

WIM BERKERS, Stationsstr. 87 Deurne, Tel. 2543 

As ge auto wilt gon leiere reie 

Moette ge 2853 dreie ! 

As ge mèènt dè dè 

RIJSCHOOL JACOBS is, 

Dan hedde gè 't goe en nog Iaang nie mis! 

Bezoek met de carna valsdagen 

Radio Tielens 
TELEVISIE 

RADIO 

PLATENSPELERS 

Stationsstraat 64 - Telef. 2482 - Deurne 

Vers .... da's lekker 1 
Wij bieden U voor de komende 

lndustrieweg 23 

DEURNE 

WILT U GEZELLIG WINKELEN ? 

Dan naar 

Centra 
BERTRAMS ZELFBEDIENING 

UW BAKKER, UW Kl~UIDENIER 

VOOR 'N BOKSKE OF, PET 

onze automatiek feestdagen : ·VOOR 'N LEPKE OF BED 

VOOR WARME WORSTJES, 

NASI - BAMI - ENZ. 

PIERRE v. d. KERKHOF 
Stationsstraat 

Alles panklaar thuisbezorgd. 

Speciaal onze verse 

Braadkuikens en soepkippen. 

PLUIMVEESLACHTERIJ 

J. KOPPEN S 
Deurne-Zeil berg Tel. 04930-2897 

Harry Goossens 
Stationsstraat 44 Deurne 

Uw bakker 

Uw Klim-Op kruidenier 

H 
THEO VAN DE MORTEL 

Liesselseweg 16 Deurne 

Fiets of bromfiets versleten ? 

Moet het K E E S laten weten. 

Levensmiddelenwaor 

Het ie ook allemaol daor! 

Kees Manders 
Milhezerweg 27 - Walsberg - Tel. 2526. 

Sinds 1714 onveranderd : 

EEN GOEDE NAAM 

EEN GOEDE KWALITEIT 

Daniel Visser & Zoonen 
Distilleerderij "De Grauwe Hengst" 

SCHIEDAM Opgericht 1714 

Voor 

alle 

BOUWWERKEN 1 

Wilde gullie gèr schon muziek in huis 

hebbe ? Dan moette mèr 'ns een paar 

schon grammofoonplaote gon haole bij 

"DE MUZIEKFONTEIN" 

Daor hebbe ze steeds de neijste en van 
allerhande sorte. 

Ook veur muziekinstrumenten, pick-ups, 
geluidsinstallaties, bladmuziek, naar 

"DE MUZIEKFONTEIN" 
Burg. van Beekstraat 1, Deurne, tel. 3537 

(langs kapper Kivits) 

Vur een goei en lekker stukske 

vlees of worst 
OF WA GESNEJEN 

OP DEN BOTTERRAM 

het beste adres, dè witte ge toch, dè is 

nog altijd 

SLACHTER VAN GOCH 
Martinetstraa t 

'-------------------------------------------·-------------=----------------------------·-'-----------------------------' 

* Kom naar het Boe,renbal op donderdag 1 februari. * 



Bij 0 BE R S kijken is kopen! 

FORD-AUTOMOBIELEN - BROMFIETSEN 

SCOOTERS - RIJWIELEN 

FIRMA OBERS - MARKT - DEURNE 
Garage: T elef. 3052 Bromfietsen: Tel. 2377 

Reist veilig, reist comfortabel, reist voordelig, reist per 

Van Goch's 

Touringcars! 
Touringcars van 1 7 tot 50 personen 

Telefoon 2375 

KEIJZE,R'S 
BOEK-EN 

KANTOORBOEKHANDEL 

Stationsstraat 17 Deurne 

As ge wa goei spul wilt eten 
Moette ge Stationsstraat 11 niet vergeten 
H ij heeft in alles goeie waar 
En U bent er zo klaar. 
Sinasappels, bananen, appels en peren 
Ook in GROENTEN ruim gesorteerd. 
En dan kriedde ge er altijd nog bonnen 
op de koop toe. en dat alleen geeft 

M. Beijers-van Lieshoul 

Slagerij 

Stationsstraat 21. 

Voor ALLE 

Keuten 
de fijn.Dte vleeówaren 

in alles 1e · kla.D ! 

IB4DtU'W'WIEl~IKIE~ 

P. J. Lutters 

Aannemersbedrijf 
DERPSESTRAAT DEURNE 

Voor alle timmerwerken 
naar 

AANNEMERSBEDRIJF 

Jan v.d. Mortel 
Helmondseweg 91 Telefoon 2638 

Koméét zoetwaren 
Agenturen - Commissie - Import - Export 

P. Brüggenwirth 
Stationstraat 11 Tel. 2750 

Uw Brug groenteman. De Dansmarietjes van «De Peelstrekels». Tramstraat 15-17 - Deurne - Tel. 2684 

Huisbrandolie voor centrale verwarming. 

Petroleum voor uw oliehaard. 

Kolen voor de haard en kachel. 

Houtblokken voor de open haard . 

Houtskool Turf Gas 

F. Dielissen 
Heuvelstraat 7 Deurne 

Verzekeringen N.C.B. 
TILBURG 

ALLE VERZEKERINGEN 

VOOR IEDEREEN. 

VOOR "DE PEELSTREKELS" 

IN 'T ALGEMEEN. 

Kantoor DEURNE: 

Stationsstraat !03 - Tel. 2310 

De Visser 

HE'.'r BESTE ADRES VOOR 

BEHANG 

VERVEN 

VITRAGE EN OVERGORDIJNEN . 

WONINGINRICHTING 

DROGIST ARTIKELEN 

Tijdens de carnavalsdagen 

maar ook het gehele jaar 

staan wij voor de klanten klaar. 

L. Goossens

Vermeulen 

BROOD- en BANKETBAKKERU 

STATIONSSTRAAT 94 DEURNE 

H. J. W. Aldenzee & Zn. 

Aannemer 

Helrnondseweg 90 - Deurne - Tel. 2390 

Bezoekt tijdens de carnavalsdagen 

"Snack-Bar" 
A. S. v. d. WUDEVEN-VAN HOEK 

Stationsstraat 50 - Deurne 

Tel. 3181 

ALTIJD GEZELLIG ! 

e Haarden - Kachels 

e Stofzuigers 

e Diepvrieskisten en wasautomaten 

e Huishoudelijke artikelen 

e Gereedschappen en ijzerwaren 

e Hang- en lui twerk 

A. B. HIELTJES-v. d. BOOMEN 
Kerkstraat 18 Deurne 

toon werk 

Gebr. Aldenzee 
IN DE WALSBERG 

helpen u op alle gebied. 

TEL. 2841- 2573 

Thijs Berkers 
GROENTEN EN FRUIT 

Schutsboom 4 Deurne 

W. HOEBEN & Co. 
LIESS EL 

• 
Levensmiddelenbedrijf 

Fa. Jos. Coopmans 

BOUWBEDRUF 

BETON- EN 

UTILITEITSBOUW 

Molenstraat 28 - Deurne. 

-:-"Goossens 

DE VISSER 15 

DEURiNE 

• 
Brood-:en Banketbakkerij 

Speciaal fijn gebak 

DEURNE 

SOMEREN 

BAKEL 

ASTEN 

ERP 
OEU RNESE SCHOONMAAK 

EN GLAZENWASSERIJ 

Meulendijks 
Tel. 04930-2435. 

Wilde ge een kuuske of nun haag koupen 

of verkoupen ? 

Dan moete ge us bai 

Thij Berkers 
op de Millesèn daik anloupen. 

Tel. 2559 

Aannemersbedrijf 

Firma van Nunen 
Heuvelstraat 13 Deurne 

* GE DOET TOCH ZEKER OOK MEE AAN D'N OPTOCHT ! * 
11 



------= 

...... ._. ......... ~ ............. " ............ "" ............ " .............................. " 

Voor all heren- en jongenskleding 

KLEDINGMAGAZIJN Lichteveld-van Deursen 
Molenstraat 4 - Deurne Telefoon 2382 

"" ... """""""""""" .• """ ... "" ... """"""""""""""" ... """""" .... 
DRINK 

Van Dijck's 

limonades 

T rapist bier 

Telefoon 2228 

Voor Uw 

bruidöbouquet 
BLOEMEN MAGAZIJN 

STEEGHS-JANSSEN 
H:>.agein<l 24 Telefoon 2419 

, qoilhelmina ' 
WASSERIJ 

STOMERIJ 

KANAALDl1JK 9 HELMOND 

TEL 04920-2974 

Bij 'n goei gleske B 1 E R 

Hedde in Café 

H~E L M 0 N D 

RADIO TELEVISIE 

Voor verlichting 

en 

electrische huishoudelijke apparaten 

is steeds Uw adres 

Fa. Kuypers & Zn. 
Molenstraat 2 Deurne 

':De naam ió oucl, cle waar vertrouwd! 

DIEPVRIEZERS 

model erica 

zoveel nzooier! 
KINDERWAGEN FABRIEK-TILBURG 

ELECT RA 

Dames, 
U kunt bij ons voor de carnaval 

LAK in alle kleuren krijgen. Dit 
is na eenmaal wassen weer weg. In 

de kleuren goud, zilver, zwart, wit, 

paars enz. 

Wij zijn ook goed gesorteerd in 

valse staarten, vlechten, kunstna
gels en kunstwimpers. 

Dameskapsalon cc S WAR T >> 

De Visser 13 - Deurne - tel. ""2838 

Leer auto rijden 1 
Eenvoudig, snel en veilig 

Dan naar: erkende autorijschool 

J. GIJSEN 
Li •ssclscwcg 37 Tel. 3219 

P. VAN KESSEL 
Utrechts~:.:mt 38 Tel. 3196 

VOOR UW 

televisie 

of radiotoestel 
L. v. Bakel MAGAZIJN ((DE MOLEN~~ - Stationsstraat 34 

H. Tabor Deurne - Telefoon 2404 

in 't Haogeind veel plezier. Uw adres voor kinder- en wandelwagens, reiswiegen, 
kinderstoelen, kinderboxen en autostoeltjes. Molenstraat 

Hotel - Restaurant - Café 

Met de carnavalsdagen en ook t gehele 

jaar door de zaa 

voor de Peelstrekels 

- · " ~ondag receptie van cl cr:>ri11<6 ! -.. -

H. Goossens, Pastoor Roesplein, De ... rn°e 

. 
oter 

M PS 
OUDE JENEVER 
JONGE JENEVER 
CITROEN JENEVER 
BRANDEWIJN 

maken Uw rnaval tot een on ergetelijk festijn . 

n.v. Distilleerderij "De Papegaai" 
Delft. 

Vertegenwoordigd door J. RENDERS · Roermond - Tel. 04 7 50-2906 
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