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CarnCival 1968 
De mogelijkheid wordt ook in 1968 
weer geboden, dat de Deurnenaren 
in eigen plaats prettig de carna
valsdagen kunnen doorbrengen. Dit 
is een verdienste op zich. Evenals 
bij elke vereniging hangt ook bij de 
Carnavalsvereniging de levensduur 
in belangrijke mate af van de akti
viteiten van het bestuur. Wil alles 
goed gaan en prachtig verlopen, dan 
moet ook het bestuur de verant
woordelijkheid aandurven en aan
kunnen. Wanneer een uitgelaten 
carnavalsgroep het bestuur uit de 
handen loopt, komen er slechte ge
volgen en de beteren scheiden zich 
af, met het gevolg: ten dode opge
schreven. En verloren terrein is 
vaak heel moeilijk terug te winnen. 
Het zal in de camavalsdagen zaak 
zijn, dat ieder op zich zelve let, 
geen onverantwoorde dingen doet 
en luistert naar het bestuur waarvan 
wij mogen zeggen, dat het de capa
citeiten bezit. Dan zullen deze pret
tige dagen in vrede en vriendschap 
verlopen en zullen we met plezier 
er op terug zien. 
Als de Prins en de Raad van Elf 
zich bewust zijn van hun waardig
heid en het bestuur zet zijn beste 
beentje voor, dan mag heel Deurne 
blij zijn dat we hier Carnaval kun
nen vieren. Een carnaval in deze 
geest en sfeer is een groot gemeen
schapsbelang. Immers een leven 
zonder feesten is als een heel lange 
weg zonder pleisterplaatsen. De 
vrolijkheid op deze feesten geeft 
kracht voor het alledaagse leven. 
Elk mens wordt beter door vreugde. 
Helaas velen hebben tegenwoordig 
weinig levensvreugde meer, omdat 
zij te veel streven naar levensgenot. 
Laten alle Peelstrekels medewerken 
aan een feestvreugde voor iedereen, 
jong en oud, zieken en gezonden, 
dan bewijst U hiermede U zelf en 
onze gemeenschap een grote dienst. 
Bedenk daarbij, dat geen feest zo 
vrolijk is, of de deelnemers brengen 
het grootste deel der vrolijkheid me
de, die zij er vinden. Denk niet al
leen aan Uw eigen lol maar werk 
eraan mede, dat het gehele feest 
voor iedereen een leuke herinnering 
wordt. Medewerking aan optocht, 
receptie van de Prins, financiële me
dewerking en kweken van stemming 
en sfeer. Bedenk vooral gedurende 
deze dagen dat goede manieren de 
beste beveiliging zijn tegen de slech
te van anderen. 
Prins.... houdt het roer recht; suc
ces!!! 
Met belangstelling zien wij uit naar 
het tijdstip dat U voor 3 dagen de 
sleutels der macht kunnen worden 
overhandigd. In de afgelopen jaren 
oefenden de Carnavalshoogheden 
het gezag op een goede wijze uit 
en werden er geen wanklanken ver
nomen. Carnaval 1968 wordt hierop 
geen uitzondering! 
Alle Peelstrekels van harte een ple
zierige carnaval. 

H. H. Rijnders 

REDAKSIE KRANT VAN DITTE JAOR BROEK EN BROEK 

cpr"klematie 

Meën lief onderdoane, 

Eindelik hebbe ze urn gestrik! Gallie hat 
dè zeker an vuille komme noa negen joar 
me den optoch mee getrokke te zain. 
Ne taid geleje kwam den Yors Harrie 
mën tusse de rolle zail opzuike urn te 
vroage of 1k allie vur un joar wao regere. 
Hai ze tege mai: nouw kriede ge un 
getug an dede ge zelluf nie hoeft te 
maoke, en dè is ut getug wor dède ge de 
Vastenoavend mee moet trekke. 
Ik zé dède mèn nie paste mar ik wou 
ut wel prebt:re. Mar urst kwakte ik nog 

in unne hendige stoel en ging van de sök. 
Toen hebbe ze me mi un fles bier wir bai 
gebraocht. En vur dè ik ur erg in ha, ha ik 
jao gezet. Mar ik dacht dur nie an de ik 
dan nie me den Optoch kos meerenne. 
en allie urn de nek vliege. Mar ja, des un 
teke dè de Prins nog kondisie hè, ok 
al is ie op raipere leeftaid. Mar as gallie 
nouw gelaike goe meedoet dan moake 
we dur une goeie Vastenoavend van. 
Alaaf ! 

Prins Pierre d'n Urste 

PASTORALE 
CARNAVAL 

Een pastoor benaderen om hem een 
stukje te laten schrijven in de karna
valskrant lijkt op het binnenlaten 
van de wolf bij de zeven geitjes. Het 
is maar schijn: de Prins en de leden 
van de Raad van Elf laten zich 
evenmin vergelijken met geitjes als 
een pastoor met een wolf. Als kar
naval nog enige ruimte zou laten 
voor ernst, dan zou men met die 
ernst de vraag kunnen opwerpen: 
wat heeft een pastoor met karnaval 
te maken? Hij kan het niet tegen
houden, moet ofwel binnenskamers 
het lawaai trachten te doorstaan of
wel zien dat hij wegkomt! 
Als boreling uit Den Bosch en op
gevoed in de tijd, dat er gezongen 
werd van "d'r is maar ééne dooie 
Bossenaar", is het wel en wee van 
Karnaval niet zo maar langs me 
heen gegaan. Misschien heeft ner
gens Karnaval zo'n antiklerikale 
oorsprong gehad ~Is juist in de Bis
schopsstad. Namen als Oeteldonck . 
en Muggenheuvel werden met opzet 
gekozen als pesterij voor de toen
malige Dungense Bisschop God
schalk en het klinkt historisch on
werkelijk als zeventig jaar later de 
Rooische Bisschop Bekkers Prins 
Amadeiro en gevolg officieel ont
vangt. Er is veel veranderd! 
De Kerk moet midden in het leven 
staan en dat leven vraagt om de dol
le dwaasheid van Karnaval. Hoe 
kun je als mens weten, dat je ver
standig kunt zijn zonder de tegen
stelling te ervaren van ook dwaas 
te kunnen zijn? Juist dát van elkaar 
feestelijk en openbaar te ervaren is 
het spel van Karnaval. Zolang dat 
spel openlijk, algemeen, geestig en 
leutig wordt gespeeld, is het een 
goed spel, of als ge wilt, het plezan
te intermezzo om te leren wijs te 
zijn! 
Van harte ga ik Karnavalszondag 
de Prins en de Raad van Elf die 
wijsheid toe wensen. 

Cl. Gerris 

UURSTE BLAD 

I 



Tijdens de Carnavalsdagen 

dansen 
in zaal 

RICUS THIJSSEN 
Aanvang 5 uur 

Orkest: The After Five's 

BEKIJK UW LEUT 

DOOR DE PRIJZENBRIL 

VAN 

kruidenier 

G. LIEVENDAG 

Laet naw awen auto controlere. Dan 
kan der me hum niks gebeuren. 'n 
Growte beurt kost hogstens vijf en 
virtig gulde (f 45,-). 

AUTO - SERVIES, DEURZE 

Antoon van Baars 
tegelijk ook auto sjop 

Vlierdenseweg 8-10 

DE FIRMA 

Tillefoon 3192 

Wilde ge vastenaovund 

goe . viejeren 

Dan moete ge 't zo 

versiejeren 

dè aw was automatisj 

wordt gedaon 

Want dan kaan de-ge 

rustig goan 

Witte ge wor ge die 't 

best kaaat koapen? 

Wor ze 't hartst vur 

aw loapen 

En dè is nie al/ein vur 

wasautomaten, mèr vur 

allerhand 

JACOBS 
in Heikneuter- en Pottenbakkersland 

MINIPAC COMBI DP 851 f 227 .50 

Combi's leverbaar 
vanaf f 192.50 
Tas f 11.50 

modern comfort voor uw baby 

Magaziin "DE MOLEN" 
Stationsstraat 34 - Deurne - Telefoon 2404 

Uw adres voor Kinder- en wandelwagens, reiswiegen, 
kinderstoelen, boxen, autozitjes en babysitters. 

BIJ BRAND: TELEFOON 

Waarom gaf u de politie een 
verkeerde naam op, vroeg de 
rechter aan Pijpers. 
Ja edelachtbare, ik werd zo 
kwaad dat ik mijn eigen niet 
meer kende. 

Ober daar zitten twee vliegen 
in mijn soep. 
Wees maar niet bang meneer, 
ze doen niks, ik heb ze er 
dood in zien vallen. 

Op as-woensdag komt er een 
nog niet geheel wakkere man 
op het postkantoor en zegt 
tegen de beambte achter het 
loket: Geef me twee postze
gels van een kwartje en vat 
er zelt ook maar een. 

Jan: Piet, witte ge het ver
schil tussen onze Lieve Heier 
en enen Hellemonder? 
Piet. Neije, dè weet ik nie. 
Jan: Onze Lieve Heier wit 
alles, mèr 'neo Hellemonder 
wit alles bitter. 

Jan: Wat zijn dat voor din
gen daar aan die boom, va
der? 
Vader: Dat zijn blauwe bes
sen, jongen. 
Jan: Waarom zijn ze dan 
rood, vader? 
Vader: Omdat ze nog groen 
zijn. 

2222 

Bankstel mi nen hogge en nen ligge stoal in alle kleurre, kunst
leijer mi hauwteren puijet. Kost mèr drie honderd vijf en zestig 
gulden (f 365,-). Mi chroom draaipuijet kost ut honderd en dèrtig 
gulden duurder. Oew heijel lève lank gerantie. Wa betreft ut be
toalen kaan de ge mi ons proaten. Auw meubels ruilen wij in. 

MANDERS 
MEUBELS 
Tillefoon 2777 - Deurze 

Gebr. Lutters 
Met carnaval en andere dagen 
Zult U bij Van Bommel zeker slagen 
En de waar van de VéGé 

AANNEMERS VAN ALLE VOORKOMENDE 

BOUWWERKEN 
1 

Daarvoor krijgt U extra zegels mee. 

J. VAN BOMMEL 
VéGé 

Helmondseweg 38 Deurne Tel. 2723 

Voor al uw betonwaren 
o.a. drijfmestroosters enz. 

naar de 

Gebr. van den Broek 
Steenovenweg 30 
DEURNE 
Telefoon 04930 - 3340 

Wij leveren U Bumper Biljarts en Tafel
biljarts 

WIJ MODERNISEREN, REVISE
REN EN MAKEN ALLE 
REPARATIES AAN BILJARTS 

Ook hebben wij een pracht collectie schroef
queus in voorraad. 

Vertegenwoordiger Wilhelmina Biljarts. 

W. A. FRUNT 
Romeinstraat 13 - Deurne - Tel. 04930-2080 

Reemers grünte 

Reemers fruit 

munt toch bove alles uit 

* 
Speciaal adres 
Vör 't opmaoke van fruitmaande 

REEMERS 
Heuvelstraot 29 - Deurze - Til. 2298 

Vur ne prettige karnaval 

loopt te ge op 

Schoenen 
van 

VAN VEGHEL 
Stationsstraat 42 Deurze 

EXTRA AANBIEDING 

Rood - Geel - Naturel - Open hiel 

schoentje met klein f 7' !J.IC 
hakje ( ~ J 

Voor al uw 

GROENTEN 
EN FRUIT 

* 

FRANS CRUYSEN 
ZEILBERG 

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. - Deurne COUMANS CONFECTIE N.V. 
Effecten 

Deviezen 

Reischeques 

Persoonlijke leningen 

Ok me de carnaval 

me veul plezeejer en gegek, 
blejve auw verzekerde risico's 
gedekt. 

ALLE VERZEKERINGEN 
FINANCIERINGEN, - HiYPOTHEKE 
PERSOONLUKKE LENINGEN 

uw adres: 

W. J. Donkers 

Sparen 

Safe loketten 

Verzekeringen 

Financieringen 

HELMONDSEWEG 9 TELEFOON 3242 

GARAGE 

VAN HAM 

Simcadealer - Autohandel 

Hellemondseweg 34 - Deurze - Til. 2680 Helmondseweg 18 Tel. 2493 Deurne 

ALWÈR 'N BLAIKE 

Alle relatiegeschenken 

doet ook mee 

en stoppen met ons werk 

in ons rokken-atelier 

worden nu in Deurne gemaakt. 

Bezoek onze showroom als U voor een ope

ning, jubileum of straks bij de jaarwisseling 

Uw relatie-geschenken gaat bestellen. 

RELATIE-SERVICE 

Industrieterrein - Deurne 
Tel. 04930 - 3337 - 3693 
3780 



GROOT BOERENBAL (VERPLICHTE 
COSTUMERING) 

op donderdag 22 februari a.s. in Zaal Van Moorsel, Molenstraat, Aanvang 8.11 uur 

GROTE TRAKTATIE door Bestuur, Prins 
Pierre I en Raad van Elf ! 

PRIJZEN VOOR MOOISTE 
BOERENPAAR EN BOERIN 

ENTREE F 3,50 
Leden-donateurs vrij 

* 
BOERENKRENTEMIK EN BOERENMET
WORST voor alle boeren en boerinnen op het 
Boerenbal ! Let wel : de seizoenkaarten zijn strikt persoonlijk 

Carnaval 1968 
Dat alle vooruitgang uit gezonde kritiek 
geboren wordt, zal zich vooral in dit 
jubileumjaar bij onze diverse activiteiten 
moeten uiten. 
De Carnavalsoptocht zal nu, na overleg 
met en toestemming van onze Carnavals
vrienden "De Heikneuters" uit St.-Jozef
parochie, aanmerkelijk ingekort worden. 
We vertrouwen deelnemers en muziek
gezelschappen hiermede tegemoet te zijn 
gekomen. Zowel de Prinsenwagen van 
de St.-Jozef als van de Zeilberg hebben 
spontaan hun medewerking toegezegd. 
Vorig jaar bij de kinderoptocht hebben 
we gezien, met de jeugd heb je de toe
komst en Carnavalsmaandag gaan we 
daar weer mee van start. 
Weet u dat de optochten ons aan prijzen, 
muziek, etc. ruim f 3000,- kosten ? 
Onze strikt neutrale jury zal zich weer 
tot onze volle tevredenheid van haar 
zware taak kwijten. 
Zoals u ziet is de Carnavalskrant van 
"een nieuw gezicht" voorzien, vandaar 
de nieuwe omslag en nieuwe lay-out. 
Dit alles hebben enkele personen buiten 
onze vereniging zonder kosten voor ons 
klaar gemaakt. 
De gratis huis-aan-huis bezorging zal nu 
geschieden door bestuur en Raad van 
Elf zelf, zodat we de overtuiging hebben, 
dat ieder huisgezin in het bezit ervan 
komt. 
De financiële steun van onze leden, be
gunstigers en adverteerders is nog steeds 
stijgende. Dit geeft ons de plicht te zor
gen dat de bejaarden, zieken en: school
jeugd, totaal plm. 3000, tijdens de Car
navalsdagen een presentje thuis krijgen. 
Een voor ons zeer dankbare taak. 
Voor de medewerking van onze Hoog
edelachtbare Heer Burgemeester, Wet
houderscollege, Adjudant V oets en zijn 
corps, en eenieder die aan de Öptocht 
medewerkt, onze hartelijke dank. Dat de 
echte carnavalssfeer er weer komt, daar 
zijn voor garant onze nieuwe Prin 
Pierre I, Vorst Harry, Raad van Elf, 
Dansmarietjes en Hofkapel. 
Laat ons gedurende de Carnaval dagen 
de dagelijkse beslommeringen in deze 
jachtige tijd eens even vergeten en hopen, 
dat de dagen van pret, plezier en zottig
heid zullen verlopen, zoals we dat ge
woon zijn, zonder een enkele wanklank. 

Met Carnavalsgroeten, 
W. GEERTS, Voorzitter. 

1 0 Jaar Carnaval 
Nadat wij met z'n allen reeds een voor
proefje hebben gehad van de carnavals
sfeer op de avonden van de Peelstrekels, 
staan wij voor Carnaval 1968, de dolle 
dagen die komen gaan. 
Het vele werk wat verzet is door Be
stuur, Prins, Vorst, Raad van Elf en 
Commissie, voorspellen een nog op ho
ger peil staande Carnaval 1968, die het 
echt zal doen, niet alleen voor 't Peel
strekelrijk, maar tot ver in de omgeving. 
Door bijdragen van begunstigers en ad
verteerders in onze krant, is 't financieel 
mogelijk geweest, onze Carnavalskrant 
in zijn geheel nieuw op te zetten en als 'n 
nieuwe Peelstrekelboreling te doen laten 
verschijnen, en wel bij gelegenheid van 
de lOe jaargang van onze "Peelstrekel". 
Als Vorst wil ik speciaal dank brengen, 
en ik meen wel namens het hele Peel
strekelrijk, aan onze doorluchtige Hoog
heid Prins Harry 1 en z'n Prinses Joke. 
Het was grandioos zoals ons Peelstrekel
rijk het afgelopen jaar werd geregeerd, 
te meer, de medewerking van al onze 
Strekels en Strekelinnen heeft hiertoe 
heel veel bijgedragen, want niet alleen, 
maar met z'n allen tesamen moeten wij 
de Carnaval maken. 
Daarom, laat onze dagelijkse beslomme
ringen plaats maken voor die dagen van 
gezonde Carnavalspret, en het welkom 
voor Onze Doorluchtige Hoogheid de 
Prins 1968 zal des te gemakkelijker voor 
hem zijn. 
De gestadige groei van de deelname aan 
de zittingsavonden wordt steeds beter. 
Moge 't volgende jaar door nog meer 
actieve deelnemers, de mogelijkheid ge
schapen worden, voor het eerst, een grote 
zittingsavond te organiseren bij gelegen
heid van elf jaar Carnaval in Deurne, 
door mensen uit Deurne, in Deurne. Een 

ZATERDAG 24 FEBRUARI: 

20.00 uur: Officiële ontvangst ten Gemeente
huize. 

ZONDAG 25 FEBRUARI : 

11.45 tot 13.00 uur : Receptie in Hotel Goos
sens, Stationsplein. 

14.30 uur: Grote Carnavalsoptocht. Prijsuit
reiking na afloop van de optocht vanaf 
het Gemeentehuis. 

MAANDAG 26 FEBRUARI : 

Grote kinderoptocht. Prijsuitreiking na 
afloop van de optocht vanaf het Ge
meentehuis. 

Vóór de Carnaval tractatie van de ouden van 
dagen en de kin~eren _ . _ 

* 
Elke avond na 21.30 uur ver-
blijft de Prins met zijn gevolg 
in de residentie. 

... 

van de vele taken om bovenstaande te 
doen realiseren behoort aan de nieuwe 
commissie. Veel werk is reeds door hen 
verzet, daarvoor onze dank. 

ERELIJST BEGUNSTIGERS 

Moge de kinderoptocht op Carnavals
maandag van de gehele jeugd uit 't Peel
strekelrijk, 'n afschildering zijn, dat deze 
schakel in de keten van Carnavalsfestivi
teiten te lang heeft ontbroken en nu 
voor altijd erin is opgenomen om te zijn 
geworden een van de vaste hoogtepunten 
uit de Carnavalsdagen. 
Mogen al deze voorwoorden, geschreven 
door mensen die nauw betrokken zijn 
met de Carnavalsvereniging, een stimu
lans zijn voor alle Peelstrekels en Peel
strekelinnekes hun volle medewerking te 
geven zowel financieel, actief of op 
andere wijze. VORST HARRY 

Hotel van Baars, Stationsstraat 
De heer Jo Blaauw 
J. Boumans, Botim, Deurne 
P. Bruggenwirth, ·Dranken groothandel, Tram-

straat 17, Deurne 
Fa. Bruggenwirth-van Nunen, Markt, Deurne 
De heer M. van Doorne, Deurne 
Weled. Heer W. van Deursen, Wethouder, 

Vlierden 
De heer Dille, Architect, Deurne 
Van Dijk's Limonade, Helmond 
Weled. Heer Dr. H. van Doorne 
Jos. v. d. Eijnde, Schoenwinkel, Stationsstraat, 

Deurne 
Slijterij Geerts, Stationsstraat, Deurne 
Steenfabriek Jac. Goossens 

""'""""""""' ...... ............... ~ ............. "" .................. ~ 

BIJ EEN MIJLPAAL 
Iedere vereniging bereikt zo op gezette 
tijden eens een mijlpaal. Zo ook "De 
Peelstrekels". Over enkele dagen zal het 
namelijk voor de lOde maal zijn, dat 
de Deurnese Carnavalsoptocht gehouden 
wordt. Dus inderdaad een mijlpaal in de 
geschiedenis van de Deurnese Carnavals
vereniging. Een (mijl)paal, niet om er 
vermoeid tegenaan te leunen, maar om 
er bovenin te klimmen, om nog eens 
goed de afgelopen 10 jaar te kunnen 
overzien. 
Zonder hoog op te geven durven wij 
zeggen, dat er in Deurne toch wel het 
een en ander is veranderd op gebied van 
de Carnavalsviering. Mag ik u even in 
gedachten mee terugnemen naar vóór 
tien jaar terug. Wat zag men toen in 
Deurne aan Carnavalsviering ? Ja, de 
kinderen die met de rommelpot zingend 
langs de huizen trokken van "Jan, 't is 
vastenavond". 
Maar honderden mensen uit D~urne 

trokken zondags en maandags Deurne uit 
om elders naar een Carnavalsoptocht te 
gaan kijken en zo enkele uren te worden 
opgenomen in de carnavalssfeer. Terug 
in Deurne kwam men in een saaie, car
navalloze woestijn terug. U bent 't toch 
met mij eens dat 't zo was en dat 't nu 
toch wel wat anders ligt, nietwaar? 
Het zou aan mij het laatste zijn om te 
beweren dat alleen het bestuur van de 
Carnavalsvereniging dit heeft gepresteerd. 
Integendeel, ere wien ere toekomt, in 
eerste aanleg hebben onze buurtvereni
gingen, verenigingen en Carnavalmin
dende particulieren, de Carnavalsoptocht 
in Deurne gemaakt, en mag hij dan mis
schien niet te vergelijken zijn met op
tochten in van ouds bestaande Carnavals
centra, dit is slechts van ondergeschikt 
belang: De kwaliteit van de optochten 
was steeds goed, boven de maat, en het 
belangrijkste is, dat eigen mensen een 
paar uur echt Carnaval brachten aan 
eigen mensen. Onze Carnavalsoptochten 
mogen terecht bestempeld worden met 
het predicaat gemeenschapsbelang, en het 
is juist daarom dat de buurtverenigingen 
e.a. al die jaren daarmee een taak heb
ben vervuld, die geheel in de lijn ligt 
van de doelstelling van de buurtvereni
gingen, nl. voor het belang van de ge
meenschap in haar geheel en die van 
haar eigen naaste omgeving in het bij
zonder. 
Gezien in dit licht, mogen de 9 Carna
valsoptochten die er geweest zijn alles
zins geslaagd heten en gaan we over een 
paar dagen zeer zeker weer een succes
volle 1 Ode Deurnese Carnavalsoptocht 
houden, waaraan weer duizenden langs 
de route een paar uur echt Carnavals
plezier gaan beleven. 
Zo is deze mijlpaal · alleszins de moeite 
waard er even bij stil te staan en met 
dank aan allen gaan we ons opmaken 
voor deze jubileum-optocht op zondag 
25 februari a.s., die naar wij hopen voor 
de deelnemers succesvol zal zijn en voor 
de vele belangstellenden van Deurne en 
van buiten Deurne een paar uur Carna
valspret zal betekenen. 
Graag wens ik u dat toe, mede namens 
de andere bestuursleden van "De Peel
strekels", en dat niet alleen voor deze 
tiende optocht maar "ad multos annos", 
in het belang van de Deurnese gemeen
schap. 

H. SAUVÉ 
Secretaris. 
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Firma Harotex, Deurne 
Ton Bartjens, Foto-atelier, Deurne 
J. Hendrix, Langstraat, Deurne 
Willy Hendriks, Lonbedrijf, Deurne 
Luchtv. Techn. Bedrijf Holland air Deurne 
N.V. Hoogeveen, Deurne • P. A. Posthumus-

Vriesenkamp 
Induma, lnpregneer Machine', Deurne 
P. Martens, Stucadoorsbedrijf, Deurne 
Algemene Bank Nederland, de heer Wouters, 

Deurne 
Drukkerij Nies, Deurne 
J. van Rooij, Horlogemaker, Deurne 
J. Swinkels, Assur. kantoor, Kerkstraat, Deurne 
P. Swinkels, Bavaria, Deurne 
De heer v. Tilburg, Dierenarts, Deurne 
De heer J. Vermeer, Hoofd B.L.O. 
A. van Wees, Amstel Brouwerij 
Wifra Sport, Deurne 
J. Wijnhoven, Architect, Heuvel, Deurne 
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VUR AL OUW 

KREMEREI EN FRÈTE 

VUR DE VEUGELKES 

* 

Weeuw A. Janssen 
Martinetstraot 20 Deurze 

Gi ouwe auto roesten, 

loat ouw eigen nie koesten 

we hebben van allerhand gerei 

en doarmee maokte ge 'm wer nei. 

Toontje v. d. Mortel 
Leisselseweg 18 Deurze 

Vur een goei en lekker stukske 
VLIS of WORST 
of wa gesnejen op d'n botteram 
Het beste adres dè witte ge toch, 
dè is altijd: 

Slachter VAN GOCH 
Martinetstraot 

* 
Vur goei 

* 
rookgerei en 

* 
snuupkes 

* en alle soorte11J 

* 
vrimde postzegels 

P eters-Tegelaars 
Burg. van Beekstraot 18 Deurze 

Vur een boitengewoon schon kado 

VERKETTEN 

of aander ÈTGEREZEP 

CIS DE VET 
in de Meulenpeep 

Buejk 
vur te lèzen 
of vur te schreeven 

* 

Hypotheikstraot 17 

Modehuis 

FRANSEN 
Stationsstraot 

Schön kleedjes vur mi de Carnaval, 
mar ok vur Paosen 

iek ze 
keken, 

dé hadde ze van ze lève nie gedach, 
Pierre, die hi gut wijd gebrach, 
z'n bloed is nu wel vort wa blauw, 
mer komme du tie nog net zo gauw, 

u MEUBELPALEIS 

P. KEEREN 

V R ALLE 

Carnavals -
• gerei 

HET AAUW ADRES: 

Schat, ik droomde vannacht dat ik in een 
bontzaak een hele dure jas aan het passen 
was en deze op zicht mee naar huis nam, 
zei het vrouwtje tegen haar man. 
Dat is sterk, zei manlief, ik droomde dat ik 
een jas terug ging brengen naar een bont
zaak, dat kan goed dezelfde jas geweest zijn. 

* 

Inne Peelstrekel wordt 's nachts wakker door 
gestommel, als hij beneden komt ziet hij een 
inbreker rondsnuffelen. 
Hé, wa moet dè, wa zuukte gij hier? 
Ik zuuk geld, zee de inbreker. 
W ocht dan, antwoordde de Peelstrekel, dan 
zuuk ik mee. 

as: 

* STOF 

* PEKSKES 

* BOEZEROENEN 

* FRANJES 

* PETTEN en 

* ROOI TESNEUZIKKEN 

en alle aandere kleragie vur 't ganse jaor 

De nieuwe commandant werd rondgeleid en 
kwam terecht bij de watervoorraad. 
Wat wordt er tegen besmetting gedaan, 
vroeg hij. 
We koken het eerst, antwoordde de sergeant, 
dan filtreren we het en dan vervolgde de 
sergeant, om helemaal veilig te zijn, drin
ken we bier. 

* 
Peer komt Gerritte tege, mee z'n haand en 
kop in het verband. 
Wa hadde gij in himmelsnaom gedaan? 
Oh, zee Gerrit, ik wou is kèke of min bieën 
nog in de kurf zate. 
Nouw en . 
Ja, ze zate er nog in. 

* 
Van Slochteren zit 's nachts om drie uur op 
de stoep voor zijn huis. Een passerende 
agent informeert. Is u de sleutel verloren, 
meneer. Nee, zei Van Slochteren, ik heb de 
moed verloren, want ik zie dat mijn vrouw 
nog op is. 

Mi de Vastelaovend 
KUUKSKES 
SNOEPERIJ EN 
SJOEKLAAT 

* 
KUUKSKESBAKKERIJ 

SCHIKS TILLEFOON 2360 

Vur lekker zitten of slaopen 
moete ge us 
bij ons komme gaopen. 

* 
WONINGINRICHTING 

Harrieke v. d. Mortel 
Spoorstraot 12 Deurze 

Een duukske vur het bloeien, 

of iets om op ouw haor te sproeien, 

poeier vur het kiendjeskundje, 

rouwt vur ieder damesmundje 

COR HARTJE:NS 
DROGISTERIJ 

Wilde ge LEMPKES of 
LUXE DINGEN 

die kaande ge bij 

Franka Goossens 
vingen. 

Spoorstraot vieër Deurze 

Gin bitter voeier vur oew 

vèie, dan dè van 

HENDRIKS 

C. v. d. STEYN 
Meulenstraot 45 Deurze 

TOON KNAPEN 
BAUWT 

ALLE SOORTEN 

VRACHTWAOGES 

* 
OP DE LEISSELSEWEG 

Vuulde ouw eige flaauw 
van de honger of de dorst 

SNACKBAR 

A. S. v. d. Wijdeven
van Hoek 

Stationsstraot 50 Deurze 

Ok me de Carnevalsdaog • ROME, losse of in fleskes 

. . 

kande ge bai ons vur alle 
gezelligheid slaogen. 

ZAAL BRABANT Liesselseweg 20 
Telefoon 21 62 

• Speciaal adres vur vakkundige verzeurging van brulleften en fistaovenden 

KIEKT ES WEITER 

• MULK 
• PAP VENILJE of SJOEKLAAT 
• GORTEPAP 
• of van die YOGHURT 

't Stoom hè ut gelaik ! 



L.S., 

Prinsen komen en Prinsen gaan en voor 
mij is nu het afscheid gekomen. 
Maar de nieuwe Prins staat voor jullie 
klaar en ik hoop, dat jullie Zijne Door
luchtige Hoogheid Prins Pierre den Eer
ste even hartelijk en spontaan zult ont
vangen en hem alle medewerking en 
vertrouwen zult schenken zoals ik in het 
afgelopen jaar van jullie heb gehad. 
Carnaval in Deurne is reeds een traditie 
geworden en laten we samen zorgen dat 
Carnaval 1968 bij ons deze goede tradi
tie in ieder opzicht zal doen voortzetten. 
Heel veel dank aan bestuur, Vorst Harry, 
Raad van Elf, Peelstrekelinnekes en 
Peelstrekels voor deze voor mij onver
getelijke dagen. 

Peelstrekels Alaaf, 
OUD PRINS HARRY I 

Vur 'n bukske of pet 

Vur 'n lepke of 'n bed 

HARRY GOOSSENS 
Spoorstraot 44 
Deurne 

Mee Vastelaovond sjans 

Nao Paosen trauwen 

mer ..... 

ons hois is ingericht dur 

WONINGINRICHTING 

KEEREN 

Sinds meir dan 250 jaor 

is er goeie snevel gemaakt dur 

Daniël Visser & Zonen 
d i s t i 1 1 e e r d e r ij 

,DE GRAUWE HENGST' 

Opgericht 1714 

SCHIEDAM 

Waai 

tukke 
vur 

• 
g1nne 

innen 

bauw 

P. v.d. Westerlo 
Industrieweg 23 Deurne 

VUR STOOK 

EN OLLIE 

l egerings 

Textiels1· 
Deurne 
Telefoon 04930-3603 

* 

Wa zal 't toch wir 
ne dolle optocht 

worre, Pilstrikkels ! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ROUTE OPTOCHT ZONDAG 

OPSTELLEN: Romeinstraat en Derpsestraat 

Tramstraat - Stationsstraat - Lagekerk - Martinetstraat 

- Markt - Visser - Kruisstraat - Kerkstraat - Mo
lenlaan - Limburgstraat - Molenstraat - Markt - Sta
tionsstraat - Ontbinden kruispunt bij P. Keeren. 

OPTOCHTREGLEMENT 

Art. 1. Iedereen kan aan de optocht 
deelnemen met een wagen, 

een wagentje, een kar, een 
fiets, een fietske, te voet of te 

paard, mits men zich houdt 
aan de volgende voorschrif

ten. 

Art. 2. De plaatsen in de optocht 

worden door het comité be
paald. 

Art. 3. Maskers mogen alleen gedra

gen worden tijdens de op

tocht en alleen door deelne
mers aan de optocht. 

Art. 4. Wettelijke en gemeentelijke 
bepalingen moeten streng in 

acht worden genomen. 

Art. 5. Kleding die aanstoot geeft is 
verboden. 

Art. 6. Het is verboden: Tonelen 
- voor te stellen die- aanstoor

geven. Hieronder wordt ook 
verstaan 't zingen van liedjes, 

die niet door de beugel kun
nen. 

DE PRIJSUITREIKING 

Art. 7. Iedereen moet zo gek moge

lijk doen maar op een manier 
dat men er nooit spijt van 

krijgt gek gedaan te hebben. 
Art. 8. Deelnemers uit de gehele ge

meente zijn van harte wel

kom in de optocht. Deelne

mers buiten de gemeente en 

reclamewagens vallen buiten 
de prijzen. 

Art. 9. Voor ongelukken tijdens de 

optocht is het bestuur van 

de organisatie niet aanspra

kelijk, ook niet voor persoon

lijke ongelukken: alles gaat 
voor risico van de deelne
mers. 

Art. 10. Toekenning der prijzen door 
de neutrale jury is bindend. 

Hiertegen is geen beroep mo
~ ge ijK. 

Art. 11. Gevallen, waarin niet is voor

zien worden door het bestuur 
beslist. 

Deurne, februari 1968. 

De prijsuitreiking zal geschieden door Zijne Hoogheid Prins Pierre I, direct 

na afloop van de optocht op de Markt, vanaf het balcon van het gemeentehuis. 
De prijsuitreiking wordt door Jury bekend gemaakt in de plaatselijke en regio
nale pers. 

Symbolisch nemen wij afscheid van carnaval 1967/1968. 

Dat doen we door een treurvuur áan te richten op de Markt, op dinsdag

avond 27 februari om 11.30 uur. 

Er zal dan een carnavalspop worden verbrand, waarbij de muziek de juiste 

stemming zal kweken 

De as blijft over als symbool van het aardse vergankelijke. 

Het carnavalsvuur blijft echter branden tot het volgend jaar . 

Bavaria bieren 
en 

3-Es limonades 

Bierbrouwerii "Bavaria" n.v. 
Lieshout - Telefoon 6 11 

Vertegenwoordiger: 

P. J. SWINKELS - DEURNE 

Gewoon auto's en urn deftig te trauwen 

Kampeerwagens en buskes voor de hil 

famielie 
Kan de ge altaid bij ons hueren 
Ge kaant bij ons ook auto lere raaien 

Jac. Goossens 
Romeinstraat 7 - Telefoon 2665 

VUR HET BESTE 

VLIS 
SLACHTERIJ 

Ut 

DE KEUT 
SPOARSTRAOT 21 

Vur te breien of te 

haaken, hi 

VVITTE HUIS 
allerhande zaaken 

Stationstraot 26 Telefoon 2297 

Vur al wat ge zellef kaant of 
wilt dowe hebben we van alles 
vur auw klaor ligge 

Ed v.d. Acker 
Helmondseweg 

Telefoon 30 19 

ME DE V ASTENAOVOND 

• 

'n Lekker borreltje 

of goei glas bier 
zoals altaid in de 

Zailberg bij 

nier 

GOEIE BRILLE 

EN GELOZIES 

Theo Martens 
Spoorstraat 43 

Mee de carnaval, 

mer ok het hele jaor 

staon we altaaid 

vur ouw klaor 

Café TIMMERS 
HIER V AAST VATTE 



Baai Il DE PEELPOORT" op de mert 

vur oew brulufte en aander fisten 

Eig. : A. VAN DE GOOR 

Brood 

Gebak 

en kremerswaor 

los van de Mortel 
Meulenpeep 
Deurne 

Bè netuurlek 

dè weet toch iedereien, dège 
vur buujk en schreefgerei 't 
best terecht kaant bai 

Noud van de Eiinde 
M eulestraot 

"'t Spinnewiel" 

SAJET 
ZöK 
en trallerhand 
GARE 
um te breien 

Meulenstraot 9 

Vur un schon keikdou ~ 

of ne radio 

HARM TABOR 
in de Meulenstraot 

Schon tapiit en schon 
gerei um durop te zette 

't Is te gek om los te lopen, 

bai 
Mer 't gebauw is nog nie 

afgelopen 

Mer 'n hort nao karnaval 

verdomme 

Zatte wai vertelle wor ge voort 

terecht moet komme. SWINKELS 

Zuukte ge un veule, pony of groat rijpèrd, 

Dan hoefde nie nao Utrecht of Bosch mert. 

Wij hebbe lichtelijk wa veur aw staan, 

Dus komt es efkes aan. 

Ook me hengstige pèèrd wete wij wel road, 

Daarveur staan ons hengsten steeds paraat. 

* 

KEES MANDERS 
Milhezerweg 27 Telefoon 2526 

ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V. 

1 Alle bankzaken 

Helmondseweg 2 

As ge wa goei spul wilt eten 
Moette ge Stationsstraat 11 niet vergeten 
Hij heeft in alles goeie waar 
En U bent er zo klaar. 
Sinaasappels, 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-v. LIESHOUT 
Stationsstraat 11 Tel. 2750 

Uw Brug groenteman 

Deurne 

Tijdens de carnavalsdagen 

EEN LEKKER 
GLAS BIER 

STUBS 
bij 

STALLEN -CAFE OLYMPIA 

VUR EEN GOBI STUK Schilderwèèrk 

* 
GLASHANDEL 
VERF en B E HANG 

UW ADRES 

SCHILDERSBEDRIJF 

J. L. V E R H E IJ E N & Z N. 
Walsberg Deurne Telefoon 2337 

VéGé 
Ge kaant bij ons van alles 
veinden om te èten 

* 

JO VAN GOCH 
St. Joseph Telefoon 29 89 

PEGINA ZES 

NZD 

3 3 3 
Ned. 196 7 

Voor den eersten maart 
Weer allen een nieuwe 

bromfietsplaat 
Plus een nieuwe kaart, 
Waarmee U een verbaal 

bespaart. 

Op 19 t.m. 23 februari (week vóór carna
val) extra kantooruren tot 9 uur 's avonds. 
Zaterdag 24 februari van 2-4 n.m. 

P. JEGERINGS 
Het adres voor alle verzekeringen 

Verzekeringen NCB 

ERKEND PERDEN- EN PONYHANDBL 
IN DE KERKSTRAOT 

\N. LUTTERS 
Langstraat 65 Deurne Tel. (04930) 21 74 

DE ""PRINZ'' VAN HET JAAR: 

DE N.S.U. RO.-BO 

uw DEALER: Garage Prinssen 

Kerkstraat 32 

U m lekker werm te zitten nen olie- of 

kolenhaard van 

Deurne Telefoon 04930 - 2679 

Smederi_j W. VAN GRIENSVEN Meulenstraot 

Wai hebben ook alles veur de keuke 

W a zo de ge zelf toch 

sjouwe en zuchten 

Laot het doew dur 

TRANSPORTBEDRIJF 

VAN HEUGTEN 
Telefoon 2607 

Overal buiten 

wassen wij de ruite 

* 

MEULENDIJKS 
Telefoon 04930-2435 

af\9apanga 
IaPANGA 

Kerkstraat 8 Deurne 



VOOR AL UW 

bedrijfskleding 

slaagt U natuurlijk bij 

CONFECTIEFABRIEK 

"MA RTINE,Z" 
Veldstraat 2 - Deurne - Tel. 24 90 

Schon 

bloemen 
in alle soorten 

Bloemenmagazijn 

J. Steeghs-Janssen 
Haageind 24 - Deurne - Telef. 24 19 

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 

Kniinenburgs' 

automatiek 

VUR JASSEN EN 
JEKSKES 
VUR BOKSEN EN 
PEKSKES 

naar: 

HUB. WISMANS 
Stationsstraot 25 
Deurne 

Wilde ge auto- gaon leire rije 
Dan moete-ge 28 53 dreie 
Mèr mi 'n lekker pötje bier 

Bij: 

PIE.T JACOBS 
ok veul plezier. 

Ok vur brullefte en parteie 
Kande ge bai ons binnenschreije. 

Wil je een feestneus 

Voor lol en plezier 
moet je zijn bij: 

WILL.IE ~ GOOSSENS 

VOOR 

Uw adres: 

Kerkstraat 2 Deurne 
Telefoon 23 89 

landbouw
machines en 
tractoren 

J. H. HANRAE.TS 
Deurne - Telefoon 24 21 

Twee Strekels komme terug uit Parijs 
en verhalen elkaar de belevenissen. 
As ik zo de striepties bekèk, zee d'n 
ene, dan moet ik mijn eige thuis mer 
behelpen. 
Dè kan wel zijn, zee den aander, mèr 
ik zou willen dè ge ouw pet op oewe 
kale kop zette, want ik kan gin naakt 
mir zien. 

il 

Route jeugdoptocht maandag 

Romeinstraat - Derpsestraat - Tramstraat - Stationsstraat - Markt 
Visser - Kruisstraat - Kerkstraat - Markt (ontbinden). 

Deelnemende korpsen 

Koninklijke Harmonie Deurne Jeugdorkest Koninklijke 
Harmonie Deurne Fanfare Wilhelmina, Vlierden 
Fanfare Excelsior, Zeilberg - "De Vrolijke Tippelaars" -
"De Wilberttamboers" - Fanfare Musis Sacrum, Bakel -
Drumband Koninklijke Harmonie Deurne - ~ ofkapel Ko'" 
ninklijke Harmonie Deurne. 

I 

Co rnava lssch lager 
·1968 

Tekst: E. J. van Dongen 
Mozartstraat 44, Deurne 

Wijze: DAT DOEN WE 

Refrein: Carnavallen, ja ja dat doen we 
Dat doen met z'n allen voor vertier. 
Carnavallen, ja ja dat doen we, 
Dat doen we voor plezier. 

'p; 

Peelstrekèls, Strekelinnekes zijn nu tezamen hier, 
de één zingt reeds het hoogste lied, de ander drinkt eerst bier, 
Maar als de Prins het teken geeft, dan breekt de hel pas los, 
dan zingen, dansen, springen dj en 't eindigt in gehos. 

De Blaoskapel krijgt steeds meer zin, wij vieren Carnaval, 
De Vorst en Raad zij brullen mee, je hoort ze bovenal. 
De benen zijn niet van de vloer, steeds raakt men meer op hol, 
Zo gaat het Deurnse Carnaval, "Lang leve onze lol". 

10 Februari zullen wij nooit vergeten 
Toen uit een groot ei kwam gekeken 
Voor ons allen geheel onverwacht 
Pierre Keeren, wie had dit ooit gedacht. 

Geen betere hadden we ons kunnen wensen 
Dat zeggen al de Deurnese mensen 
Want bij Keeren zit zo iets in 't bloed 
Al van de korte jongensbroek. 

Wat 'n eer voor onze buren 
Laat anderen dit jaar maar 'ns gluren 
Want na 10 jaar, 't is voorwaar, 
Hebben we 'n Prins in de Stationsstraat. 

'n Prins vol jool en vrolijkheid 
Op ons nieuwe Carnavalsfestijn 
Dit hebben we al 10 jaar ervaren 
Niemand kan dit anders verklaren. 

Het is nu al l 0 jaren gelee 
Dat Deurne begon met 'n Carnavalsfeest 
Dit hebben ze bij Keeren doorgezet 
Ja al die jaren steeds weer succes. 

Ons Graatje mogen we ook niet vergeten 
Die met Pierre en kinderen heeft gestreden 

Onze 

hof
kapel 

Voor al die geslaagde Carnavalsfeesten 
Dit zullen de mensen zeer zeker wel weten. 

Elk jaar hebben ze bij Keeren 
Steeds weer nieuwe ideeën 
Dus wanneer je dol gekleed wilt gaan 
Moet je bij Keeren zijn in de Stationsstraat. 

Bij deze gelegenheid heeft de kaartclub 

En dit voor jullie meegebracht 
Dit konden we niet na laten 

iets bedacht 

We hopen dat 't U goed zal smaken. 

Wij wensen U allen nog veel meer 
Dat Carnaval er deze keer 
Daarvoor behoeven we niet te vrezen 
Dit wordt 'n groot succes met 

Prins Pierre den Eerste 

't Spijt me maar m'n gedicht is uit 
Daarom roepen wij allen luid 
Veel succes, jool en pret 
Wit wensen U Nelly, Mien en Jet. 

LANG ZULLEN ZE LEVEN. 

Il 
il 

VOOR AL UW 

stucadoor

werk 

R. VAN MOORSEL 
Deurne Telef, 23 34 

Vur lekkeren drank, 
goei soep en ander gerei 
kunde ge mi de Carneval 
terecht bij: 

CAFÉ-RESTAURANT 

VE:RSCHUREN 
"DE TOERIST" 
Markt - Deurne 

Gezellige zitjes en goei meziek 

Alles op fotogebied 

* 
Jan v. d. Eijnde 
MOLENSTRAAT 
DEURNE 
TELEFOON 25 83 

Wilde ge 'n degelijke peep 
of 'n goei sigaar 
dan slaagde ge met Carnaval 
en 't hèjel jaor 
't beste baai ons vur dè geraai. 
Dan nog 'ne schonne geknipte kop 
Daormee ston wij ok an den top. 

Sigarenmagazijn en kappersbed'rijf 

EMILE BERKERS 
Stationsstraat 38-40 • Telefoon 36 62 

As ge un fles snèvel wilt kaupen, 

dan moete ge us bij Huub anloupen. 

Slijterij 

H. v. d. H E: IJ D E N 
MARKT 7 

V ur oew broud 

J. RAKELS 
KRUISSTRAAT 

* 
"JODEVET" 

25 cent per zakje 

Uw adres voor 
'N NIEUWE FIETS 
en voor al uw 
RIJWIEL
REPARATIES 
is nog steeds: 

Harry v. d. Kerkhof 
Telef. 29 59 - Haageind 10 - Deurne 

Uw bakker 

Uw Klim-op 

kruidenier 

Theo van de Mortel 
Liesselseweg 16 - Deurne 

u 
1 

1 

1 

1 

1 

1..,,, 

Mien, wor is verdomme m'n feestneus?? 
NOG NIE HALLEVER WEGE 



Il 

I l 

KOEIEN., 
V:f:RKES- EN 
PËRDESLACllTERIJ 

Leo Wouters-
v. d. Eijnden 

Mardnetstraot 18 
Deurze 

UM LEKKERE 

VIS 
te èten 

moete ge 

VERDONSCHOT 

nie vergète. 

* 

M. VE-RDONSCHO·T 
MEULENSTRAOT 15 

TELEFOON 23 36 

BEHANGSELP APIEJER 
VERREF 
GURDAINEN 
en alles urn mee 
schon te maken 

WONINGINRICHTING EN 
DROGISTERAI 

SJAAi\ WILLEMS 
iN DE VISSER 

Jantje 
Goossens 

d'n bakker 

in de Visser! 

Vur veol leut 
en veol gein 
moette ge bai de 

KWI KBAR 
zijn. 

J. Manders - Zeilberg , 

Uit voorraad 

leverbaar: 
HARDBOARD 
ZACHTBOARD 
BRANDVRU BOARD 
ASBEST GOLFPLATEN 
ETERNIT GOLFPLATEN 
TEMPLEX EN GLASWOL 

Alle soorte hout en plate in verschillende 

dikten en mate. 

* 
ALLES TEGEN 
CONCURRERENDE PRIJZEN 

* 
H 0 U T H A N D E L en Z A G E R IJ 

L. H.OLTEN 
Veldstraat 27 - Deurne - Telefoon 2336 

NOEMER AAGT 

Vor bil schOn grammefoonplaote 
de beste pick-ups, mono en stereo 
bendrecorders 
meziekinstrumenten, ok orgels 

;; De Muziekf ontein~~ 

Voor haarden in gas, kolen, olie 
Diepvriezers - Koelkasten 
Wasautomaten - Stofzuigers 
Huishoudelijke en Sola artikelen 
Gereedschappen - IJzerwaren 
Hang- en sluitwerk 
Porselein enz. 

T. SMEELEN-HAGELAAR 
Burg. van Beekstraot 1 
Deurze - Telefoon 35 37 

Emmastraot 10 
Aasten - Telefoon 19 93 

* CHOPINLAAN 7 
DEURNE 

B. A. HIELT JES-
V AN DEN BOOMEN 

Kerkstraat 18 Deurne 

Vur al ouw LOONWERREK 
zwaor of licht 

doen wai ons ouge nie dicht. 
Al is 't werrek voil of zwaor 

Gebr. Aldenzeie 
maoken het klaor. 

* 
AUTORIJSCHOOL VAN KAAM * TELEFOON 25 73 of 37 14 

GRUUNTES 
vors of in blik 

FRUIT 
van hier of weid weg 

* 
Gerard van Dijk 

HAAGEIND 9 - TEL. 24 88 

Wilde ge een kuuske of 

non bag koupen 

of verkoupen? 

Dan moete ge us bai 

THIJ BERKERS 

CAFÉ 

op de Millesen daik anloupen 

TELEFOON 25 59 

Ok bij Harmsen op de Langstraat 

vieren ze karnaval mè Dennenlucht 

muziek en 

prima dranken 

"DENNENLUCHT" 

De mister vraagt aan Nilleske, vervoegde 
gij het zinneke is "Het onderspit delven". 
"Ik delf het onderspit" 
"Ik dolf het onderspit" 
"Ik heb Dolf ondergespoten" 

* 
Inne bange mens wordt geoppereerd en 
vraagt an den dokter, wa denkte, zou het 
lukken. 
Ik kweetnie, zee de sjirurg, het is veur mij 
ok pas den uurste keer dè ik het doe, ge 
hoeft dus nie bang te zijn, want ik ben het 
.zellef ok. 

Uw salaris 

ontvangen op een 

Gezinsrekening 

bi.f de Boerenleenbank 

heeft meer voordelen 

dan alleen een rente 

van 

Uw salaris laten overmaken op een Gezinsrekening bij de Boe

renleenbank kost niets extra, bespaart u veel zorg en moeite en 

biedt u bovendien de mogelijkheid : 

* Een Persoonlijke Lening te sluiten tegen aantrekkelijke voor- · 

waarden. 

* Uw plannen voor een eigen woning te realiseren doordat de 
Boerenleenbank u een gunstige hypothecaire lening kan ver

strekken. 

* Gebruik te maken van betaalcheques. 
* Al uw betalingen kosteloos door de bank te laten doen. 

* Een goed overzicht te krijgen van al uw ontvangsten en 
uitgaven. 

Boerenleenbank 
•Ie bank t'tmr iedf•ri>én 



HERMANS OPTIEK 
DEURNE 

Voor 
DIEPVRIEZERS 
WASAUTOMATEN 
KOELKASTEN 
EN SERVICE 

Uw adres: 

J. v. d. Kerkhof 
Bakelsedijk 54 Helmond 

Telefoon (04920) 2864 

Veur alle 

Kleragie, beddegerei en 

gordijne 

BOERENKAMPS 
Kruisstraat 6 
St. J osephstraat 6 
Liesselseweg 12 

HET JUISTE ADRES 

Tel. 2692 
Tel. 2369 
Tel. 3367 

voor alle 
LEVENSMIDDELEN 
DIEPVRIESPRODUKTEN en 
BROOD 

Tevens depot Stomerij "Palthe" 

1, Beleefd aanbevelend, 
11 UW KLIMOP-KRUIDENIER 

H. VAN DOORNE 
Helmondseweg 70 Deum 

Voor alle soorten 

BOUWWERKEN 

A a n n e m e r s b e d r ij f 

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

Deurne 

Voor alle rijbewijzen 

en verlengen van rijbewijzen 

Meer dan 1 miljoen km les 

Meer dan 3000 geslaagden 

Strfjbosch 
AUTORIJSCHOOL 

Stationslaan 17 - Deurne - Tel. 2717 

DAMES 

Wilt U met de car
navalsdagen eens 'n 
extra leuk model, 
komt U dan eens in 
onze salon. 

Ook in gekleurde haarlak zijn wij ruim 
gesorteerd. 

Zeer binnenkort kunt U bij ons behandeld 

worden met 't splinternieuwe Amerikaanse 

systeem "pivot point". 

Om eventuele teleurstellingen te voorkomen: 
zaterdags zijn wij geopend van 8-17 uur 

DAMESKAPSALON 

Telefoon 2838 

GEMERT VENRAY 

PRINS PIERRE 1 EN RAAD VAN ELF ZULLEN 

BEZOEKEN AFLEGGEN VOLGENS ONDERSTAAND SCHEMA : 

ZATERDAG 

Bal Fanfare Wilhelmina, Vlierden 
Bal Koninklijke Harmonie, Deurne 
Bal Sportvereniging Deurne 

ZONDAG 

8.30 uur 
9.30 uur 

10.15 uur 

Receptie van de Prins 11.45-13 .00 uur, Hotel Goossens 

ZONDAG 

Café A. Timmers, Deurne, Stationsstraat 

Bar La Panga-Panga, Kerkstraat 

Café Verbakel, Haageind 

Café Hannsen, Langstraat 

Café Kuipers, Vreekwijk 
Café Mertens, Helmondseweg 

Residentie 

MAANDAG 

B.L.O. School 

Café Verschuren, Markt 

Café v. d. Steyn, Molenstraat -
Café-Snackbar v. d. Wijdeven, Stationsstraat 

Eethuis P. v. d. Kerkhof, Stationsstraat 
Hotel van Baars, Stationsstraat 
Zaal Bekkers, Molenstraat 
Wilberttamboers Soos 

Instuif Patronaat, Kruisstraat 

DINSDAG 

Café Olympia, Molenstraat 
Ouden van Dagen, Patronaat 

Bezoek Ziekenhuis 

Zanzi-Bar, Molenstraat 
Ouden van Dagen, Wals berg 

Café Zaal v. d. Putten, Walsberg 
Café Restaurant De Peelpoort, Markt 

Zaal van Moorsel, Molenstraat 

Cafetaria v. d. Berg, Molenstraat 
Residentie 

Onze dansmarietjes, de bloem van alle Peelstrekels 

5.00 uur 

5.45 uur 

6.15 uur 

6.45 uur 

7.30 uur 
8.30 uur 

9.45 uur 

10.45 uur 

16.00 uur 
16.30 uur 
17.10 uur 
17.45 uur 
18.30 uur 

19.30 uur 

20.15 uur 
20.30 uur 

1.00 uur 

2.00 uur 

2.45 uur 
3.30 uur 

4.30 uur 

5.00 uur 

6.00 uur 

7.00 uur 

8.00 uur 

9.15 uur 

4 ,." ••••• ". .... " 

Wat Theo Bosch makt, dè smakt ! ! I 

ROOMBROODJES nog steeds 
TOMPOEZEN } 

KOFFIEBROODJES 25 CENT 
PRUIMETIPPEN 

BROO~BANKETBAKKERD 

Theo Bosch 
Heuvelstraat 1 

UW ADRES 

VOOR BROOD 

EN BANKET 

P. Hoebers 
HelmondSeweg 38 - Deurne - Tel. 3025 

Me de 

bussen van 

Sjef ke 
van Goch 
kaande ge 

overal komme 1 

Telefoon 23 75 

UW ADRES VOOR NUTTIGE EN 
LEUKE CADEAU'S 

* Spaans, Kenya en India 
* Houtsnijwerk * Luxe mand- en vlechtwerk 
* Aparte maten op bestelling * Rotan stoelen, banken en tafels * Grote sortering bijouartikelen 

KUNSTBOETIEK 

H. VAN CALIS-STEEGHS 
Stationsstraat 30 Tel. 2963 

Voor al uw 

LAND- EN TUINBOUW
ARTIKELEN 

ST ALINRICHTINGEN 

IJZERWAREN 
en GEREEDSCHAPPEN 

SPECIAAL 
CONSTRUCTIEWERK 

kunt u het beste slagen bij 

SMEDERIJ 

P. GERARDTS 
Milhezerweg 52 - Walsberg - Tel. 3513 

,, 
Il 

Hup twee, de bèngkes van de vloer •••• 

'T IS NOG LAANG NIE OP 1 

9 ' 



Bii Frans en Ad Obers 

OP DE MERT 
. bromt en toorst 't gelijk op vier of twee wielen 

* 
TELEFOON 30 52 
TELEFOON :23 77 

FORD AUTO'S • BROMMERS • SCOOTERS 
FIETSEN 

't Is wir Carneval 
'n Pötje bier hebbe ze overal, 
Ok in Berier tigge de bosse 
En doar kande ge ok nog 's wa hosse 

* 
M. Mertens-

v. d. Vrande 
Café Barrier 

IN 

H. J. W. Aldenzee & Zn. 

Aannemer 

HELMONDSEWEG 90 - DEURNE 
TELEFOON 23 90 

DE,URNE:'S 
DECO NA CONFECTIE Groeneweg 11 

Deurne 

ATELIER . 
't plezierig werreke lS 

* 
vur joong Peelstrekelinnekes 

'•' 

BIJ 'N GOEI GLESKE BIER 
REDDE IN CAFÉ 

L. VAN BAKEL 

IN 'T HA.OGEIND 
VEUL PLEZIER! 

VOOR AL UW 

1 

metsel- en 

straatstenen 

pèrfora vloeren en 

spanbetonvloeren 

As ge nie veul tijd het en ge wilt toch 
goe eten, dan moete 

Pierre v.d. Kerkhof's 
eethuis 

nie vergète. 
Voor kwaliteit en snelle bediening 

Geldens n.v. - Nijmegen 
Vertegenwoordiger: G. C. MARKHORST - Telefoon (04930) 20 85 

IN DE PEEP 

ZANZI
BAR 

Beleefd aanbevelend, 

MATH. VERHEIJEN 
De gehele dag geopend 

Voor konijn en haas 
Eieren, kip en haan 
Moet je naar Koppens gaan 
Doet U 's morgens bellen, 
Dan dezelfde dag nog bestellen. 

Witte Dijk 14 • Deurne - Tel. 28 97 

"THOPHINE VIEUX" 
HEERLIJK ZACHT EN VOL AROMA 

VAN GEEL'S 

bij 

Voor 

Radio 

of T.V. 

THEO LICHTEVELD 
SLAAGT U TEVREE 

* 
* 

DISTILLEERDERIJ uDE KREKEL" 
HILVERSUM 

PRETTIGE 

CARNA VALSDAGEN 

IN ZAAL 

"PARKZICHT" 

H. v.d. Eijnden 

: 

BIJ 

MIESKE WIJNEN 
veinde ge alles op 
ELEKTRISCH GEBIED 

* 
Heuvelstraot 14 
Burg. van Beekstraot la 

We hoeven 't eigenlijk nie te 
vertellen 
Doe ouw VERKENS en 
BAGGEN bestellen 
dur 

HARRY v. d. BERK 
te bellen 

TELEFOON 37 41 

BIJ JAN DE SPAR 
in de SP AR Supermert 

Telefoon 24 17 

Stationsstraot 41 

kaande ge alle daoge ~ 
geld verdienen " 

Voor WELSH PONY'S, groot of klein Vur alle DRANKEN 

~ 
Moet je bij m ~ Carneval en der nao 

P. HE:NDR.IKS kande 't best terecht bij: 

zijn. VAN HO·UT's 
. 

Al staan de merries ver van huis, 
Met de hengst komt hij bij U thuis . DRANKENHANDEL 

Vlierdenseweg 20 
TELEFOON (04930) 23 63 

Deurne • Telefoon 37 05 

Internationaal 

transportbedrijf ~j . 
. . .. ~:. ::: 

Fa.G.Ugen&Zonen 
OK NAO DE GARNEV AL 

'N GEZELLIG ZITTEN 

BIJ MARIJKE EN JAN 

PONDEROSA BAR 
SOMEREN 

VOOR SFEER EN 
GEZELLIGHEID 

NAAR: 

Vrienden, her en der verspreid, 

Wij wensen U veel gezelligheid 

Carnaval '68 zoals weleer 

Ook bij ons 'n gezellige sfeer 

".LOMA BAR" 
WIEKE v. d. STEIJN 

lunchroom v. d. Berg 
MOLENSTRAAT 6 - DEURNE - TELEFOON (04930} 23 79 

Ieder vèrke krie n'n tijd 
Dè me zi: "Die moet ik kwijt". 
Wete-ge wor ge hen moet gaon? 
N aor Jan Arts en ge bent voldaon 

JAN ARTS 
LANGSTRAOT 13 8 
TELEFOON 27 19 

Ge kaant 't mi de Carneval 
al vast preberen. Mer goe 
slippen leerde ge alleien op 
DE SLIPSCHOOL VAN 

RO·B SLOTEMAKE,R 
IN DE RAKT 

Inlichtingen op: No. (04930) 30 51 
b.g.g. 23 23 

FRITURE 

AUTOMATIEK 

BROOD 

BANKET 

Voor 'n lekker hapje met die dagen 

moet U beslist eens bij S N IJ D E R S vragen! 

SNIJDERS WALSBERG 

'T is te hope, dè advertere du verkope 1 



Bezoeker in de bioscoop roept onder de 
voorstelling, is er misschien een dokter in 
de zaal? 
Een aanwezige arts begeeft zich naar voren 
waar het geluid vandaan komt, en vraagt 
wat er aan de hand is. 
Man die geroepen heeft: Vindt U het ook 
zo'n rotfilm dokter? 

* 
Worrum doe de gij nie 't zelfde wa ctieën 
buurman van den overkant doe, zegt Trien 
tege Drieke, elleke keer as ie weg gee, 
zoent ie zijn vrouw. Dè zo'k ger genog 
willen doen, zee Driek, mer in ken die 
vrouw bekant nie. 

CARNAVAL 
1967 

. 
WASAUTOMATEN 

VRIES- EN KOELKASTEN 
VERLICHTING 

naar 

ZONDAG RECEPTIE HOTEL - RESTAURANT - CAFE 

" "Station~~ PRINS PIERRE I 
VORST HARRIE 

.....,....... .. _...... 

Wat stelt dat schilderstuk eigenlijk voor? 
Koeien in het malse gras! 
Maar ik zie helemaal geen gras. 
Ja, dat hebben de koeien opgevreten. 
Maar ik zie ook geen koeien. 
Natuurlijk niet wat moeten koeien in 'n wei 
doen als er geen gras is. 

* 
Praten we niet meer over??? schreeuwde 
de ander ...... En haar hoedje dan? Ze is 
thuisgekomen zonder hoed. 

* Hoe auwd bende gij al? 
Ik wor van 't wijnter 76. Nie auwer? 
Ja, ik zou ijgelijk 78 zijn mer ik ben twee 
jaor ziek geweest. 

. _ .... . ......... ." ....... 

De 
• nieuwe 

raad 
1968 

MAND ERS Jean Coopmans 
Electrotechniek AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF N.V. 

Voor al uw elektrische artikelen, installatiewerk en reparatie 
Milhezerweg 7 

Tel. (04930) 30 95 DERPSESTRAAT 39 DEURNE 

Wouters 

* 

LANDBOUW

WERKTUIGEN 

EN TRACTOREN 

* 

DEURNE 

* Voor de mensen van Cameroen 

gaan we allen iets doen ! 

Het actiecomité van de Deurnese werkplaats in Cameroun is erg gelukkig 

en vereerd met het voorstel van de Peelstrekels om dit jaar de opbrengst 

van de collecte, welke tijdens de Optocht elk jaar wordt gehouden voor een 

goed doel, te bestemmen voor de Deurnese werkplaats in Cameroun. 

Het is voor haar een blijk van groeiend besef in de gehele gemeente dat wij 

mensen van Deurne verplichtingen hebben ten opzichte van onze medemens, 

die ook het recht heeft zich te ontwikkelen om zich daardoor een beter be

staan te verschaffen. 

Moge daarom deze oproep gehoor vinden bij iedereen en moge dit blijken 

uit de opbrengst. 

Voor de mensen in Cameroun, wil iedere carnavalsvierder iets doen. 

Vur lekkere 

FRIET 

WORST 

HANE 
en zo al meier 

naar 

s. & s. 
DEURNE 

Burgemeester van Beekstraat 

HELMOND 

ASTEN 

Verg il me deez daog de onontwikkelde gebiede nie ! 
NOG NIE UITGEV AT 

11 



Wie met Carnaval plezier wil kopen, 

moet bij de "Andrea Bar" binnen lopen. 

Want over het spoor, 

gaan ze altijd gezellig door. 

WED. LINTERMANS-HURKMANS 

Weet U al wat Frans u biedt? 
Voor uw kolenhaard veel soorten anthraciet. 

En voor de keukenkachel, hebt u 't al gehoord, 
Briketten, eierkolen, sentraciet, enzovoort. 

Houtskool hebben wij steeds in overvloed, 
Zodat uw man geen hout sprokkelen moet. 
U ziet 't wij kunnen u alle brandstoffen geven, 
Daarom bestelt U bij 

Mag uw oliehaard eens op 'n droogje staan, 
Dan komen wij er vlug met petroleum aan. 
Uw centrale verwarming levert ook geen 

bezwaar, 
Daarvoor staan wij met huisbrandolie klaar. 
Wilt u bijverwarming op flessengas, 

Dan krijgt u bij ons ook eerste klas. 
U hebt natuurlijk al lang uitgeteld, Frans Dielissen 
Bij ons betaalt u geen statiegeld. 

U komt dan zeker ook even naar een kachel 
. vragen, 

En kunt hem gelijk mee naar huis toe dragen. 
Houdt van open haardvuur, 
Houtblokken zijn bij ons niet duur. 

In elke friture 

KROKETTEN 

NASI - BAMI 

FRICANDELLEN 

van 

Beckers 

Bezoekt tijdens de carnavalsdagen 

Zool v.d. Putten 
WALSBERG 

Dansen vanaf 5 uur. Na afloop cabaret. 

ORKEST "E L P R A D 0 K W A R T E T" 

Bezoek van Prins en Raad van Elf dinsdag 5 u. 

HERBERG "Grotels Hof" 

Heuvelstraat zeven 

* 
Deurne Telefoon 2394 

DEURNE 

Gezellig dansen vanaf 16 februari 

H. BEEKMANS 
Grotel 3 - BAKEL (N.-Br.) - Telefoon (04929) 396 

Praotdoweze 

Kiejkkaste 
(ook gekleurde) 

Vur veul licht. goewie lempkes en 
elektriese apperate, moet te ge mé d'n 
auwe prins gaon prate. 

Maakte ge mee de Carnaval 
stukken ? Kom de ge nao de 
carnaval nao 

Hesen' s Autospuiterij 
Dan werken wij ook weer. 

Dansen 

Zaal 

Zondags dansen vanaf 4 uur 

Maandag en dinsdag 

vanaf 6 uur 

Voor gezellige warmte 

KOLEN 
EN OLIE 

Jan van Goyenstraat 35 
Telefoon 3418 

* 0 R KE S T "THE MUD D LER S" 

Ze speulen veur oew in 

BEKKERS 
De Prins en de Raod van Elf kumt ok bij ons 
Nao 't dansen is er baai ons volop leut veur 
iedereiën. 

A. J. B E K K E R S - V A N B A A R 

van brandstoffenhandel 

J. VERHAEGH 
Molenstraat 58 Telefoon 3331 
Steeds meer vraag naar kolen en olie van VERHAEGH! ! 

SPECIALE SERVICE MET EIGEN TANKAUTO'S. 

naar 

Voor alle 

timmerwerken 

AANNEMERSBEDRIJF 

JAN VAN DE MORTEL 
Helmondseweg 91 Telefoon 2638 

Eerste 

Deurnese 

Begrafenis-onderneming 

H. v. Kessel 
Industrieweg 1 
Deurne 
Telefoon 04930 - 2639 

Jantje, vijf jaar oud, had van zijn moeder 
geleerd, dat hij galant moest zijn voor da
mes. Als b.v. een dame de tram binnenkomt 
en geen zitplaats kan vinden, moet je op
staan en netjes je plaats aanbieden. Zo hoort 
het. 
Jantje knoopte de les in zijn oren en de 
eerstse de beste keer, dat hij weer in de 
tram zat, kwam daar zowaar een keurige 
dame binnen, die vergeefs naar een open 
plaats zocht. Jantje stond onmiddellijk op 
en bood de dame beleefd z'n plaats aan. 
De dame bedankte en kreeg een flinke 
kleur. Jantje had namelijk gezeten op de 
schoot van zijn vader. 

* 
Zeg, Nelleke is die vriend van jou altijd 
nog zo verlegen? 

Ja, eigenlijk wel maar het wordt toch beter, 
want vorige week heeft hij heel de avond 
met mijn fotoalbum in zijn handen geze
ten, en vorige zondag heeft hij ons hondje 
op schoot gehad, en gisteren mijn jongste 
zusje van twee jaar, en ik denk, dat ik nu 
wel eerstdaags aan de beurt ben. 

Voor alle bankzaken 

N.M.B. 
uw bank! 

* 

Voor kwaliteit FA. K U IJ P E R S & Z N. 

Kantoren: Deurne, Kerkstraat 

Helmond, Markt 

Someren, Laan ten Rode 

N.V. BOTIM Wij maoken · overal troom hin b11 
allie. 

MECLENPEEP TWEIJE - DEURZE 

VRIEJSKESKES 
ELECTRA 

* 
NEDERLANDSCHE 
MIDDE rsTAi\DSBANK N.V. 

\Na han we toch ne goeie prins •.. vurrig jaor ! ! 
UR KUMT GIN EIND AN ! 



Alleenvertegenwoordiging 
voor de Benelux van : 

Wi:f brengen u: 

Roma Tuinmeubelen en 

Schneegans Luchtpompen 

* DE GROOTSTE SORTERING LUXE BROOD 
* DE BESTE KWALITEIT 
* DAGELIJKS VERS 

3 cent voordeel door af halen 

Luxe broodbakkerij 

P. VEDDER 

WALKER was 
WALKER is, 
WALKER blijft 
het merk 
van de betere 
KAMPEER
TENT! 

WALKER 
* 
Industrie- en 
Handelmij N.V. 
Steenovenweg 34 
DEURNE 
Telefoon 
(04930) 35 88 

Fabrikante van : 
* Huttenten 

* Combinatie
tenten 

':' Bungalow
tenten 

* Vouwwagen
tenten 

Kerkstraat 5 - Deurne :- .Telefoon 26 18 - v.h. Chr. v. d. Ven 

STAAL EN · INDUSTRIEWEG 19 
ALUMINIUM 660SKOMERA'' DEURNE 

Wat is Oskomera ? 
"OSKOMERA" is een waarborg voor kwaliteit van 
RAMEN, DEUREN EN PUIEN, in staal en alumi
nium. OOK VOOR CONSTRUCTIEWERK, ZO
ALS SPANTEN, HEKWERK, TRAPPEN, ETC. 

Beleefd aanbevelend, 

110SKOMERA" INDUSTRIEWEG 19 - DEURNE 

MET DE CARNAVAL 
NAAR CAF.Ë-DANCING 

VAN MOORSEL 
In de vernieuwde grote zaal 
orkest 

Il 
THE BLACK BOYS" 

uit de Zeilberg 

In de kleine zaal orkest 

11
DE JANTJES" 

uit Liessel 

De grote vier 

MOPS 
* OUDE JENEVER 

* JONGE JENEVER 

* CITROEN JENEVER 

* BRANDEWIJN 

Carnavalssfeer voor 
jong en oud! 

* 

Zaterdag voor 
Carnaval 

GROOT 
VOETBALBAL 

maken uw Carnaval tot een 
onvergetelijk festijn ! 

N.V. DISTILLEERDERIJ 

"DE PAPEGAAI" - DELFT 

Vertegenwoordigd door J. RENDERS - Roermond - Telefoon (04750) 29 06 

WIJ VERZORGEN VOOR U ALLE 

elektrische 

installaties 
*1 GROTE SORTERING IN VERLICHTING 

\Al. COONEN TELEFOON2696 

Voor een goei koei of ne vaars 

Kom de ge bij Frans v. Baars 

Want steeds staat voor u klaar 

Deze bekende veehandelaar ! 

* / AANNEMERSBEDRIJF 

Fra1ns van Baars 
Kappelweg 9 - VLIERDEN 
Telefoon 30 73 

FIRMA VAN NUNEN 
HEUVELSTRAAT 13 - DEURNE 

BRUGGENWIRTH'S 
DRANKENGROOTHANDEL 

D 

* BIEREN 
Stella-Artois, Amstel, Heineken, 
Grolsch, Bavaria, Dortmunder 

* GEDISTILLEERD 

Wyers, Rynbende, Cooymans, 
Kersten 

* FRISDRANKEN 

Hero, Herschi, Favé, Top-Fris, 
Sapura, Altländer 

* WIJNEN 
Martini, Cinzano, Sweere 
C. P. Mulder 

* DIVERSEN 

Nutricia, Friese Vlag, Zwanen
berg 

Tramstraat 17 

Telefoon 26 84 

DEURNE 

Magazijn: 

Textielstraat 6 

ALAAF! 

DWARSGEBAKKEN 
IATUUBWIT en BOEBEIBBUll 

.... 

Eet oew eigen mi die daag dik 

An ne lekkere ronde BOEREMIK 

GERARD KLAUS HIT 'M 

TELEFOON (04930) 32 55 

van ... 

IJakkerij Hoeben 
LIESSEL 

NOG 2 .. BLEIKES 

/_ 



l '1 

_Drink 

VAN DIJCK'S 
LIMONADES 

TRAPPISTEN BIER 

TELEFOON 2228 - HELMOND 

't Heel joar dur lekker gesneje vlees vlir op den botram 
Fijn runds- en vèrekesvlees um te smullen 
Malse haantjes um te broje 
Ok kroketten en frikedellen en w 

Slachterij' Koos Bekkers 
IN DE PEEP 

Geld nodig? 
voor uw eigen of te kopen auto, 
machines, inventaris 
Hypotheken (met of zonder le
vensverzekering). 
Kredieten op elk gebied 

* VERZEKERINGEN 
t' 

* HYPOTHEKEN 
* FINANCIERINGEN 

Ook verzekering ronder 
rijbewijs mogelijk 

Assurantiekantoor 
HAR R 1 E R IJ N D E R S 

LIESSEL - TELEFOON 3 21 

U .SLAAPT" BETERs ... 

u VeR,tJJ6UWr 
OPT!JD UW BED ... 

BIJ WONINGINRICHTING 

DRIESSEN 
MOLENLAAN 1 DEURNE TEL. 26 90 en 31 31 

OPPERNEIT VATTE 

Thijske moes 50 strafregels schrijve "Ik 
ben inne ezel". 
Nou zee vadder, het is nogal netjes dè gij 
det moet schrijve. 
Ja, zee Thijske, mer gij moet ut ondertekene. 

N.V. DISTU.UlRDERIJ • M. DIAKZWAGER Az. • SCHIEDAM 

Een echtpaar d<,tt vijf en twintig jaar ge
trouwd was: 
Het is me wa schons, zee de vrouw, in al 
die jare hedde mij nog nooit erges mee nor 
toe genomme. 
Dat klopt, zee de echtgenoot, mer zeg nouw 
zellef, het is ok gin weer dur vur geweest ! 

Leer 

autorijden 
Eenvoudig, snel en veilig ! ! 
Dan naar: 
VAMOR - FNOP - BBN 
Erkende autorijschool 

GIJ SEN 
Molenstraat 63 (achterom) 
Telefoon 32 19 

W. HOEBEN 
Levensmiddelenbedrijf 

* 
LIESSEL 
Hoofdstraat 24 
Telefoon 2 55 

* 
Voor .al uw levensmiddelen 

METAALWAREN

FABRIEK 

M. J. Buijs 

* 
DEURNE 
(Holland) 
Fabriekstraat 18 
Telefoon (04930) 
30 83 en 30 84 

* 
* 



Café 

Breng uw Carnaval rustig 

door! 

Leg ook even aan in Vrèèk 

vroeger aan 't spoor! 

* 

H. KUYPERS 

v. 

Sanitair 

4ïi 
~ 

Baars-de Kleijn 

Wie altijd koopt de beste waren 
Zal zich veel leed en zorg besparen ! 

KEURSLAGER 

ALTIJD EEN KLASSE BETER ! ! 

Voor keukens, kasten en 
machinaal timmerwerk, 
"Doe 't zelf" -artikelen 

Houtindustrie 

KOMA 
P.KORTOOMS 

Tramstraat 67, Deurne, tel. 29 97 

Gasfornuizen 
Centrifuges 
Wasmachines en diverse 
huishoudelijke artikelen 

FEEST 
artikelen 

L. v. d. Eijnden Stationsstraat 

DEURNE 
VOOR CARNAVAL 

Een GAZELLE produkt 
Een kostbaar bezit voor vele jaren fietsplezier 
bij 'n minimum aan onderhoud. 

Stationsstraat 104 

Sanitair 

Wasautomaten 

. ~ 

DEURNE 

Centrifuges 

OTTEN'S Gasfornuizen 

* 
Stationsstraat 84 

DEURNE 
Tel. (04930) 35 11 

Stationsstraat 60 
Prins Carnaval zegt: voor een lijn 
moet je bij de FIRMA TEEPE 

zijn! 

Die is expert voor het figuur. 
exclusief en toch niet duur! 

Knibbeler 
Voor al uw 

DAMES-, HEREN- EN 
JONGENSKLEDING 

* 
Deurne - Telefoon (04930) 23 18 

Bruggenwirth' s 
GROSSIERDERIJ 

LOODGIETERSBEDRIJF 

Ook voor al uw loodgieterswerk 
staan wij te allen tijde klaar! 

VURALOEW 

GEREZEP 

Heren Slagers 

Het adres voor: 

Kookketels 
Kookinstallaties 
Rookkasten 
Braadovens 
Werktafels 

Ketel- en apparatenfabriek 

W. WASSER - DEURNE 

•DEURNE: 

LEKKERLAND 

• VENLO: 
LIMB. TABAKSHUIS 

Vur Mombakkeze, smink en pruike, 
Medalies, snoorze en klönolie om lekker te ruiken, 
Hoefde ge nie weit van hois: 
Op dè gebied zijn we van alle merte tois. 

De Wasser 

Voor diverse soorten 

BROODJES 

EN GEBAK 

naar luxe brood- en banketbakkerij 

C. Coopmans-Bertrams 
Stationsstr. 89, tel. 24 97, Deurne 

t. Goossens-Vermeulen 

BROOD- EN 

BANKETBAKKERIJ 

Stationsstraat 94 Deurne 

Zuivelwinkel 

EMKABEE 

Wilt u gezellig winkelen? 

Dan naar 

Centra 
BERTRAMS ZELFBEDIENING 

Uw bakker Uw kruidenier 

Ook met carnaval hoort er 
een bloemetje bij; gekocht 
bij bloemenmagazijn 

11
De Akelei" 

TH. VAN DINTER 

"De Akelei" 
Deurne, Stationsstraat 4 7, tel. 2113 

Wie LEKKERE KAAS wil eten, 
Ge zult het zeker toch wel weten, 
Gaat hem in de Zuivelwinkel kopen! 
Daar hebben ze veel soorten en met hopen. 
Ook voor uw fijne snijvleeswaren 

1 e klasse NCB-kwaliteit. 

P. VAN DUREN-DRIESSEN - STATIONSSTRAAT 88 - TELEFOON 20 93 

VEUR AL OEW GRAMMOFOONPLAOTEN 
EN MUZIEKINSTRUMENTEN 

naor ... 

SOLO MUSIC 
En deur oew mombakkes, smakt ok nog wel 'n 
rokertje van Sigarenmagazijn "DE KROON" 

WIM BERKERS 
Stationsstraat 87 - Deurne - Telefoon 25 43 

Thijs Berkers 
Assurantiekantoor 

Met groenten en fruit, 

houw de ge 't echt wel uit! 

* 

Th. Koenders 
Stationsstraat 59 
Deurne 
Telefoon 23 92 

Schutsboom 4 - Deurne 

Alle verzekeringen 
Prima Maatschappijen ! 

'T ALLERLESTE 



VOOR ALLE 

NIEUWBOUW EN 

VERBOUWINGEN 

AANNEMERSBEDRIJF 

M.BERKERS 
STATIONSSTRAAT 102 
DEURNE 
TELEFOON 25 70 

Na half tien 's avonds zetel van Prins Pierre 1 
met Hofkapel "De Hosbengels" 

Vur alle manskèrels en iöêng 

Alaaf 

HEIN 

VOOR AL UW 

elektrisch 
• gerei 

GODDE GE NlE BIJ 

Adams 
VOORBIJ 

* 
STATIONSSTRAAT 5 

DEURNE 

LICHTEVELD-V AN DEURSEN 
Hof leverancier 

van de Peelstrekels 
Kléirrewinkel TILLEFOON 23 82 

MEULEPEEP 4 

FOTO-STUDIO FOKA HET FOTOCENTRUM 1 

VOOR DE PEELSTREEK 
EN AL ONZE PEELSTREKELS 

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

VAN LOENHOUT 
STATIONSSTRAAT - DEURNE 

Iedere Pontiac is·twee jaar verzèkef~ ' tegën alle risico's 

Gezel 1 igheid 
COGNAC HA~DY begint bij de slijter ! ! ! 

Slijterij - Wijnhandel 

Wij hebben gezellig
heid voor een heel 
jaar in voorraad ! 
En vergeet u nooit : 

• GOEDE 
• DRANKEN 

zijn nergens goedko
per! 

GEERTS·HALDERMANS 
STATIONSSTRAAT 14 - TELEFOON 26 56 

HILLEMOL UITGEV AT 

Neem de ruimte voor een polonai e, hossen en 

carnaval vieren 

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

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 vloer 

Het zal een schone carnaval, worden met Prins Pierre 

aan het roer ! 

GEEN DANSEN .... ALLEEN HOSSEN, SPRINGEN, ZINGEN EN ETEN ! ! 

ORKEST 
DE PICO'S 

TOEGANG VRIJ! 

Hotel v. Baars AAN HET SPOOR 

W orrum zoddege van den inne 
wenkel no den andere sjouwe ! ! 
Waai hebbe in onzen dobbele 
wenkel alles baai de hand. 
Waai verkouwpe ut fijnste vlis 
en vliswaore en an den andere 
kant alle geraai vur ut huishawe. 
Tweije vliege in inne klap en 
zeker zo goejjekouwp as op un 
aander. 

F. v.d. Kerkhof 
KERKSTRAAT15-DEURNE 

'T Hl VEUL KREUM GEKOST 
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