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PEELSTREKELINNEKES EN
Nu mijn proclamatie tot Prins·
an gissen en uitvragen een feit is
geworden, ben ik verheugd doo
1 een woordje tot alle Carnavalsvierders van Deurne te kunnen
Ik ben, zoals men dat pleegt t
Prins en het staat me nog levendig
voor de geest hoe benauwd het
erd werd in een kist (satelliet),
ingeregen in een asbest pak, c
wel indenken dat dit een pretje
,s ' "' r dcgem: ctie de satelli(:
aar de inwoner ervan had 00k
werkeiijk het ideè een Apolio- ·
ard Sientje, die '-het afvuurmechanisme voortduwde, mï
k me dat dit wel eens een
mislukte lancering k-0n wor
duik midden op de vloer.
Zover is het echter niet gelfo
ede baan terecht na enkele
korrekties van de grondbedie
uitbundig ontvangen te
worden en de eerste voetsta
sel vielen me lichter dan
ik verwacht had.
Dit was wel te danken aan
en en Peelstrekels op deze
avond spontaan uitten door
Hiervoor hartelijk dank, carn
Prins Pierre I wens ik veel ster
aan de mottenballen. Dit doet
me denken aan de sportiviteit v
s Pierre I meteen in zijn midden
heeft opgenomen. (Een A-fJ.W.kas).
Ook voor het mooie idee v
deze Raad.
Na 10 jaar carnaval in Deu
zowel de oudere als de jongere
gen eratie de carnaval ziet als
naar toe leeft. Het zijn, gerekend met de
zittingsavonden voor carnaval,
ij
eer enkele weken, waarin men leeft in een roes,
die het alledaagse doet vergeten en waarin men zich bezighoudt met zaken die door het jaar
betiteld w
al rare dingen. Dat dit in Deurne mogelijk i
orden hebben wij, carnacent te danken aan het Bestuu
arnavalsvereniging.
· ilarissen,

Uurste blad
/

Geld nodig?

*
*
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voor uw eigen of te kopen auto,
machines, inventaris
·
Hypotheken (met of zonder Ie.vensverzekering).
Kredieten op elk gebied
Assurantiekantoor

Gebr. Lutters

VERZEIO~RINGEN

HYPOTiiltK.EN
FINANCIERINGEN

Ook verzekering zonder
rijbewijs mogelijk.

AANNEMERS VAN ALLE VOORKOMENDE

BOUWWERKEN

HARRIE RIJNDERS

LIESSEL - TELEFOON 3 21

Tijdens de Carnavalsdagen
Brood
Gebak
en kremerswaqr

dansen
in zaal

RICUS THIJSSEN

los van de Mortel

Aanvang 5 uur
Orkest: The After Five's

Meulenpeep
Deupte

ZATERDAGS FANFAREBAL
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Fragmenten van brieven
aan een woningcommissie

2. Verzoeke meer gas daa r .ik op 15 april
een zoon erbij geboren heb, wat me door
de drukte geheel door het hoofd is gesohoten.

l. Tot mijn verbazing deel ik mede, dait ik
op 12 december met een hersenschuddi1ng in de ongevallenwet ben gaan. lopen en daar ik vader ben van een vrouw
en vier kin.deren. zitten we automatisch
om centen verlegen.. 0 ik moet toch ook
betalen mijn huishuur en verdere levens.
standen. Maar ik weet wel dait de mannen met de dikke beursen maling hebben
aan Jan Grijpstui.ver. Ik wil u mondeling
we l eens bezoeken, maar as 'k er niks
van hoor, neem ik de beweging in handen want mijn vrouw verwacht iedere
tien minuten een ba.bbie.
Geef dus een uitkering anders kom ik
in geldelijke omstandigheden te verkeren.
Ik verblijf in blijde verwiachting die zich
noemt U . ..

3. Mijn moeder werd door de tand des
tijds gedwongen bij mij te komen inwonen.
4. Mijn gezin telt vier ledematen .

5. De kame'r is ni et a lleen schadelijk voor
de gezondheid, maa r ondergraaft ook de
zedelijkheid van mijn achtjarig zoontje.
6. Wij zijn zo gekrompen d at we slechts
twee bedden in het vertrek kunnen opstellen, wij hebben het zo benauwd dat
wij ons niet kunnen kuren van de ·ruimte.
7. Mijn vrouw moet he·te zitbaden gebruiken. Als de kachel brandde kon zij het
daar op doen.

Op pagina 12 kände ge weiter lèèzen
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UM LEKKERE

Zin

Wie met Carnaval plezier wil. kopen,
moet bij de "Andrea Bar" binnen lopen.
Want over het spoor,
gaan 1ze altijd gezellig door.

VIS

Voor al uw
LAND- EN TUINBOUWARTIKELEN
STALINRICHTINGEN

te èten
moete ge

IJZERWAREN
en GEREEDSCHAPPEN

WED. LINTERMANS-HURKMANS

VERpONSCHOT

SPECIAAL.
CONSTRUCTIEWERK

nie vergète.

*

Bavaria bieren

M~VERDONSCHOT

en

JAN v. GOYENSTRAAT 10

3-Es limonades

TELEFOON 23 36

Sinds meir dan 250 jaor
is er goeie snevel gemaakt dur

kunt u het beste slagen bij
SMEDERIJ

P. GERARDTS
Milhezerweg 52 - Walsberg - Tel. 3513

Vur veol leut
en veul gein
moette ge bai de

Bierbrouwerii "Bavaria" n.v.

Daniël Visser &Zonen

Lieshout - Teîefoon 6 11

KWI KBAR

distilleerderij

Vertegenwoordiger:

,DE GRAUWE HENGST
Opgericht 1714

P. J. SWINKELS

SCHIEDAM

- DEURNE

zijn.

J. Manders - Zeilberg

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. - Deurne

Voor N.S.U.
GARAGE PRINSSEN
KERKSTRAAT 32

Twedde blad

-
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DEURNE

-

TELEFOON 26 79

Effecten
Deviá,en
Reischeques
Persoonlijke leningen

Sparen
Safe loketten
Verzekeringen
Financieringen

HELMONDSEWEG 9

-

TELEFOON 3242

DIURNE MAAKT ZICH
KLAAR VOOR
CARNAVAL 1969
De Peelstrekels en Strekelinnen zijn
alweer helemaal in carnavalsstemming. Bestuur, Prins, Vorst en zijn
gevolg hebben 't druk met 't organiseren van de diverse avonden en
dan tot slot de drie dagen van uitbundige pret, met als hoogtepunten
de optochten op carnavals wndag
en maandag.
Wanneer we de belangstelling (450
personen tekenden 't receptieboek)
op de receptie van ons tien-jarig
bestaan als graadmeter nemen, is
het medeleven met de carnavalsvereniging in onze gemeente enorm en
voelen we ons verplicht óp dezelfde
voet verder te gaan.
Zoals u ~merkt zult hebben heeft
de carnavalskrant weer een verandering ondergaan in gunstige zin,
n.l. meer pagina's en gedeeltelijk in
kleur. Hiervoor onze dank aan adverteeerders en begunstigers.
De fancy-fair en kienavonden hebben de kas zodanig gespekt, dat
ook dit jaar de bejaarden, zieken
en kinderen hun presentje thuis bezorgd krijgen.
De grote optocht zal dezelfde route
nemen als vorig jaar. Met de medewerking van onze collega's uit St.
Jozefparochie en Zeilberg zullen de
duizende toeschouwers weer volop
kunnen genieten.
Ook de kinderoptocht, nog steeds
groeiende, gaat dezelfde weg als in
1968.
In de uit te keren prijzen is een
wijziging gekomen. Het lijkt ons
beter de kinderen geen geld in handen te geven, maar daarvoor in de
plaats waardebonnen.
Van Pierre I en zijn Prinses hebben
we, met veel dank voor 't gepresteerde, in het afgelopen jaar afscheid genomen. En daarvoor hebben we Prins Jan de Vierde teruggekregen en ik ben er zeker van dat
hij met medewerking van Vorst
Harrie, Raad van Elf, Dansmarietjes en de Hosbengels, de echte
carnavalsfeer ten top zal voeren.
Voor de medewerking van onze
Hoogedelachtb. Heer Burgemeester,
Wethouderscollege, Adjudant Voets
en zijn corps, onze hartelijke dank.
Laat ons gedurende de camavalsdagen de dagelijkse beslommeringen in deze jachtige tijd eens vergeten. We hopen dat de dagen van
pret en plezier en zottigheid zullen
verlopen, zoals we dat gewoon zijn,
zonder een enkele wanklank.
Met carnavalsgroeten,
W. GEERTS, Voorzitter.

Geliefd
Peelstrekelsvolk

Carnavalsschlager 1969
Kom nou
Vers: Het is wir vastenaovend,
wir lekker karnaval
We komme wir te soame,
op ieder strekelsbal.
Nao 'n pintje bier of snèvel,
de lol die stijgt ten top.
Dan zingen wij uit volle borst:
De nieuwste schlagermop:
Refr.: Kom nou • • • Kom nou •••
Geef mij, wat ik zo graag 'ns willen zou,
Kom nou • • . Kom nou •••
Wees met de vastenaovend nou nie flauw. 2 x

MUZIEK EN DANS
'N BEETJE SJANS
NIKS ALS LACH
EN NIKS ALS LOL
ZO MAKEN \NIJ DIE
DAGEN VOL

Voor de elfde keer komt De Peelstrekel uit in jubelstemming met de
aankondiging van alles wat met
Vastenavond gebeuren gaat.
De Peelstrekel heeft in z'n jubileum
editie zichzelf overtroffen, kortom
alles wijst op een nieuwe en grootse
Vastenavondviering.
De proefvaarten voor Carnaval '69
die we gemaakt hebben zijn allemaal uitstekend verlopen.
De regeringstijd van Prins Pierre I
is reeds ten einde en Prins Jan 4
heeft vol enthousiasme nu officieel
de taak van z'n voorganger overgenomen op onze Prinsenavond, en
meteen aller harten gestolen. Alvorens hier op verder te gaan, wil ik
jullie allen in gedachten mee terugnemen naar de regeringsperiode
van Pierre 1.
Als Vorst wil ik namens de Raad
van Elf, dansmariekes en alle Peelstrekelinnekes en Peelstrekels, zijne
doorluchtige Hoogheid Prins Pierre
1 en z'n Prinses dank zeggen voor
al het vele wat zij gedaan hebben
om carnaval 1968 voor ons allen
onvergetelijk te maken.
Zeer verheugend is dit alles, daar
Prins Pierre zitting heeft genomen
in onze Raad van Elf, om daar z'n
krachten te geven en te helpen "De
Peelstrekels" tot 'n grotere bloei te
brengen.
Als de voortekenen niet bedriegen,
dan zal onze doorluchtige Hoogheid
Prins Jan 4 zorg dragen dat 't carnavalsfeest '69 voor 't Peelstrekelsgat weer groots gaat worden . Doch
hierbij hebben wij de medewerking
van u allen nodig, gezamenlijk
moeten wij carnaval 1969 maken,
dan zal Jan 4 het Peelstrekelsschip
veilig door de bonte storm van de
carnaval foodsen.
Ik hoop als andere jaren in eerste
instantie weer op m'n bemanning
van 't Peelstrekelsschip te kunnen
rekenen, en die bemanning is niet
alleen 'n paar naaste medewerkers,
maar alle Peelstrekelinnekes en
Peelstrekels die al zo menig jaar de
carnaval op ons schommelend schip
hebben meegemaakt.
Levert allen een aandeel in het
slagen van Carnaval 1969. Dat is
de hartewens van jullie
VORST HARRIE
Peelstrekelsgat
Vastenavond 1969

GROWET BOERE ·BAL
DONDERUS YUR KARNEVAL IN ZAOL VAN MOORSEL
De krintemik en
d' n boeremetworst
is ok prezent

D' n beste boewer en de
beste boerin worre
uitgezocht en bekroond

TOEGANGSPRIJS VUR DITTE GROWET FIST IS F 3,SO
Dreit um "'?9
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EN GELOZIES

bedrijfskleding

P. Hoebers
Helmondseweg 38 - Deurne - Tel. 3025

Spoorstraat 43

*

slaagt U natuurlijk bij
CONFECTIEFABRIEK

Theo Martens

VUR STOOK
EN 0 L L l E

VOOR AL UW

ADRES
VOOR BROOD
EN BANKET

GOEIE BRILLE

"MARTINEZ"
Veldstraat 2 - Deurne - Tel. 24 90

legerings
Textielstraot 2
Deurne
Telefoon 04930-3603

Buejk

Voor olle
timmerwerken

vur te lèzen
of vur te schreeven

naar

*

AANNEMERSBEDRIJF
Worrum 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 z.o goejjekouwp as op un
aander.

JAN VAN DE MORTEL
Helmondseweg 91

'KEYZERS
Hypotheikstraot 17

Telefoon 2638

F. v. d. Kerkhof
KERKSTRAAT15-DEURNE

HET JUISTE ADRES
voor alle
LEVENSMIDDELEN
DIEPVRIESPRODUKTEN en
BROOD

Tevens depót Stomerij "Palthe"
Beleefd aanbevelend,
UW KRUIDENIER

Deurne

Veur alle
' Kleragie, beddegerei en
gordijne

FRUU
van hier of weid weg

*

H. VAN DOORNE
Helmondseweg 70

GRUUNTES
vors of in blik

Gerard van Dijk
HAAGEIND 9 - TEL. 24 88

BOEREN,K AMPS
Kruisstraat 6
St. J osephstraat 6
Liesselseweg 12

Tel. 2692
Tel. 2369
Tel. 3367

Voor
DIEPVRIEZERS
WASAUTOMATEN
KOELKASTEN
EN SERVICE
Uw adres:

J. v. d. Kerkhof
Bakelsedijk 54
Helmond
Telefoon (04920) 2864

\

Voor alle

r~jbew\jzen

en verlengen van

r~jbew~jzen

Nieuw lesmateriaal

Stri.fbosch
AUTORIJSCHOOL
Stationslaan 17 - Deurne - Tel. 2717
ERKEND GEDIPLOMEERD

Iets voor verkoudheid, griep of pijn,
een tabletje voor de 7e lijn,
een poeiertje om mooi te zijn,
'n sigaartje, groot of klein,
hiervoor moet U bij

Wij leveren U Bumper Biljarts en Tafelbiljarts

Vertegenwoordiger Wilhelmina Biljarts.

H. v. d. Berkmortel

SJAAK WILLEMS

ZöK
en trallerhand
GARE
urn te breien
M eulenstraot 9

Voor diverse soorten

BROODJES
EN GEBAK

op de MiDesen daik anloupen
TELEFOON 25 59

Stationsstr. 89, tel. 24 97, Deurne

Ditte is dan blad vieër

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

de van Doorne's
Helmondseweg 75 Deurne

Tel. 04930-2816

Drink

VAN DIJCK'S
LIMONADES
TRAPPISTEN BIER

IN DE VISSER

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

TELEFOON 2228 - HELMOND

Martinetstraot

Bè netuurlek

Ok bij Harmsen op de Langstraat
vieren ze karna~al mè Dennenlucht

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

muziek en
prima dranken

naar luxe brood- en banketbakkerij

C. Coopmans-Bertrams

Voor alle soorten

BEHANGSELPAPIEJER

VERREF

Peters-Tegelaars

SAJET

THIJ BERKERS

Hellemanstr. 49, Deurne, Tel. (04930) 38 40

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE

"-it Spinnewiel"

nun bag koupen
of verkoupen?
Dan moete ge US bai

Ook hebben wij een pracht collectie schroefqueus in voorraad.

GURDAINEN
en alles urn mee
schon te maken
WONINGINRICHTING EN
DROGISTERAI

in de Burgem. van Beekstraat 8 zijn!

Wilde ge een kuuske of

WIJ MODERNISEREN, REVISEREN EN MAKEN ALLE
REPARATIES AAN BILJARTS

Noud van de Eiinde
M eulestraot

CAFÉ

"DENNENLUQIT"

Gewoon auto's en urn deftig te trauwen
Kampeerwagens en buskes voor de bil
famielie
,Kan de ge ~taid bij ons huer~n
Ge kaant bij ons ook auto lere raaien

Jac. Goossens
Romeinstraat 7 - Telefoon 26 65
Julianastraat - Telefoon 36 99

JUBILARISSEN BIJ
10 JAAR PEELSTREKELS
Er is voor mij geen mooiere gelegenheid om enkele
dingen te schrijven, dan het verschijnen van dez.e
Carnavalskrant in het tiende jaar van Carnavalsvereniging "De Peelstrekels".
Temidden van de zeer drukke voorbereidingen van
de Carnavalsviering 1968-1969 heeft het bestuur
van "De Peelstrekels" toch ook nog haar 10-jarig bestaan op h.risterrijke wijze herdacht.
In september jl. was het 10 jaar geleden dat de
Deurnese Carnavalsvereniging werd opgericht en in
november werd dit feit met een tweetal jubileumavonden herdacht en een overweldigend druk bezochte receptie. Bij die gelegenheid had eveneens een
interne huldiging plaats van de vier jubilarissen die
vanaf de eerste dag onafgebroken in het bestuur
zaten en die u op de foto ziet bij de fotopagina's.
Van links naar rechts de vier werkers van de eerste
uren, uren die heus niet gemakkelijk waren:
Hein Smeets, oud-prins en huidig penningmeester
van de vereniging.
Harrie Goossens, 10 jaar bestuurslid en bijna evenzovele jaren de man met de zwaarste taak in de vereniging, nl. Vorst van de Raad van Elf.
Willy Geerts, 10 jaar voorzitter, de man met de
eeuwige kalmte en zuivere inzichten, de juiste man
op de juiste plaats in een vereniging die wel als doelstelling heeft de bevordering van de Carnavalsleut,
maar die toch een vereniging is, die, misschien meer
dan welke vereniging ook, aan kritiek blootstaat, wat
overigens gezond genoemd mag worden.
De laatste van de rij, ondergetekende, had 10 jaar
het genoegen het secretariaat van de Carnavalsvereniging te mogen houden, een taak die in de administratieve sector uiteraard veel werk meebracht, maar
dit anderzijds toch weer te gemakkelijker verwerken
kon dank zij enthousiasme en waardering van de
medebestuurderen. Zoals bekend heeft ondergetekende deze taak onlangs neergelegd en is. uit de Carnavalsvereniging getreden.
Het verschijnen van deze krant was voor hem een
bijzonder mooie gelegenheid openlijk nog eens dank
te brengen aan de velen, waaraan hij tijdens die 10
jaar zoveel te danken heeft gehad. Aan bovenstaande
medebestuurders, aan de leden van de Raad van Elf
van al die jaren, aan dansmarietjes en prinsen, aan
buurtverenigingen en particulieren, kortom dank aan
allen die door hun enthousiasme en bereidwilligheid
de Deurnese Carnavalsviering mede gemaakt hebben
tot hetgeen deze thans voor Deurne betekent.
Hoewel mijn taak, mijn rechtstreekse inbreng in de
Deurnese Carnaval thans beëindigd is, wil dit niet
zeggen dat ook mijn liefde voor de Carnaval ten
einde is, integendeel.
Graag wil ik het bestuur dank zeggen voor de gelegenheid deze regels in deze Carnavalskrant te mogen schrijven. Hulde aan de jubilarissen, hulde aan
het hele bestuur, dansmarietjes en Raad van Elf,
die allen tesamen en ieder op zijn eigen plaats de
Deurnese Carnavalsviering tot deze hoogte hebben gebracht en graag wil ik de wens uitspreken dat
gij allen, thans onder regering van Prins Jan de
Vierde, Deurne voor de elfde maal een Carnaval gaat
brengen dat uw goede reputatie weer waar maakt.
H. SAUVE
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KIEK ZE KIEKEN
OP HET MIDDENBLAD
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KARNAVAL 1969
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Dè was ie 't vurrig ioar

Na een jaar van zwoegen en .tobben staan thans
weer enkele dagen van feestvieren ons te wachten.
Hiervoor hebben bestuur en leden van Carnavalsclub
"De Peelstrekels" zich al enkele maanden ingezet,
om u, de gemeenschap van Deurne, weer op een
gezellige en aangename wijze te vermaken.
Ik zou dan ook een beroep op u allen willen doen:
maak u los van alle zorgen en beslommeringen en
viert Carnaval mee. Hang uw zondagse pak eens
aan de kapstok en maak u eens los van alles, host
en danst eens allen mee, dat zal u goed doen in deze
jachtige tijd.
Dit zal dan zeker een stimulans zijn voor Bestuur,
Prins en Raad van Elf op deze goede weg door te
gaan en ons jaarlijks weer in de goede stemming te
brengen.
Prins Jan de Vierde, u hebt de leiding op u genomen ,
in dit jubileum-jaar. Van harte proficiat! Hou de·
teugels strak, maar laat ze ook op tijd vieren, dan
ben ik er zeker van dat ·het weer een feest wordt,
de gemeenschap van Deurne waardig.
Ik eindig dan ook met u allen prettige en gezellige
Carnavalsdagen toe te wensen.
W. L. J. VAN DEURSEN
Wethouder

Strikkeldom, 3de bal, 1 lde jaar

PEELSTRIKKELS
EN HET VROUWVOLK ERAF
D'n tijd is er wir da den auwe Prins plats moest móken veur
d'n nijen Prins. Dè is dan Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins
Jan IV.
En ik Pierre d'n 1ste hoop dat gallie hum net zo geestdriftig
toekweekt en Allaaf toewenst as meen is gedao in meen afgelopen Prinsenjaor. Dan weet ik zeker dat we unne stikkus
goeie carnaval 1969 kriegen.
En dan als 't lèst mer nie 't slègst dank ik d'n Vorst Harry
mé zinne road van elf, onze schön dansmarietjes, ök d'n Hofkapel de Hosbengels veur de gezelligheid onderin.

'N SER 1EU S
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Dat hadden ze van d'n auwe nie verwacht !
OUD PRINS PIERRE D'N URSTE
Allaaf !

.........."...".-...---.-.-."-.-.,.".-...-•.•."......".-."-.---.-.-.-.------------·-·-·,

VEURWEURD
VAN DE REDAKSIE
We hebbe mé veul plezieër déze krant gemakt,
We hope ok dè gut bieër goe smakt,
Bedankt vur de moeite van de road van èluf.
Drinken doen we dan wel zèluf,
Mer mune bèste H.H. Middestand,
Wa is 't nog ne stijve krant,
Makt naw vort us 'n lollig prentje,
Pààst veul bitter in dé krentje.
Ge moet toch echt mé veul gesmikkel,
Advertenties lèze in de strikkel,
We zijn ok altijd in ons noppe,
Me goewie ingezonde moppe,
Al zijn ze dan nie helemoal recht,
't Lope gé mé die doag ok wel us slecht,
Want ok dè keind, ge wit dè wel, Helène,
Sti dan ok niet zo recht mir op d'r mowie bène,
Broek en Broek wij as redaksie,
Wensen allie hejel veul aksie.
Mer loat uw plezieër nie vergalle
Dur me wen auto ergens tege te knalle.
In deze strikkel sti iedere Deurnese taksi,
Want ok durvur zurugt de redaksie.

Voor de mooiste
gevelsiering wordt
••

ee-n pr1Js
uitgeloofd van

f 25,-

Alaaf,
BROEK EN BROEK
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LIJST VAN
BEGUNSTIGERS
W. van Deursen, Wethouder, Deurne
J. Vermeer, Hoofd B.L.O., Deurne
F. E. van Tilburg, Dieren~rts, Deurne
M. v. Doorne, Deurne
H. v. Doorne, Deurne
H. Dille, Architect, Deurne
W. Hendrix, Loonbedrijf, Deurne
J. Hendriks, Loonbedrijf, Deurne
T. Hartjens, Foto-atelier, Deurne
J. v. d. Eijnde, Schoenwinkel, Deurne
J. v. Rooij, Horlogemaker, Deurne
P. Martens, Stucadoorsbedrijf, Deurne
C. A. Wouterse, Dir. Algemene Bank Nederland,
Kantoor Deurne
Indimp Industrial 'Impregnations (Nederland) N.V.
Luchtvaart Techn. Bedrijf Hollandair, Deurne
Wifra Sport, Deurne
Drukkerij Gebr. Nies N.V., Deurne
N. V. Hoogeveen, Deurne - P. A. Posthumus Vriesenkamp
J. Boumans, Botim, Deurne
P. Bruggenwirth, Drankenhandel, Deurne
Jo Blaauw, Deurne
P. Westerlo, Aannemer, Deurne
Firma Harotex, Deurne
Th. v. Baars, Spuiterij- en uitdeukbedrijf, Vlierden
Jac Goossens, Steenfabriek, Deurne
Slijterij W. Geerts
A. v. Wees, Amstel Brouwerij
P. Swinkels, Bavaria Brouwerij
v. Dijck's Limonade, Helmond

""".....

.......................
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Voor gezellige warmte

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.

\
1

Helène, Helène
kind wat heb ie mooie bèène
1

~

}/

..r..
.·

îk"

"j

/. '

U SLAAPT" BETERa ...

In elke friture

\DEURNE\

• Kroketten
• Nasi ·- Bami
• Fricandellen
• Gehaktballen

Nr:et gewoon lekker,
maar extra lekker!

van

Beekers

DERPSESTRAAT 48 - DEURNE
TELEFOON (04930) 2050

Dansen

u V~R,tJ1euwr

OPT!JD UW BeP...

*0

R K E S T "T H E M U D D L E R S"

Ze speulen veur oew in

Zaal

BEKKERS

BIJ WONINGINRICHTING

DRIESSEN
MOLENLAAN 1

DEURNE

De Prins en de Raod van Elf ·k umt ok bij ons
Nao 't dansen is er baai ons. volop leut veur

Zondags dansen vanaf 4 uur
Maaridag en dinsdag
vanaf 6 uur

iedereiën.

·

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

TEL. 26 90 en 31 31

BTWie JA JA DAT DOEN WE
Uit voorraad

De grote vier

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

MOPS
*
*

Me de
bussen van

Alle soorte hout en plate in verschillende

dikten en mate.

*
ALLES TEGEN
CONCURRERENDE PRIJZEN
HÓU~HANDBLwZAGERU

-L. HOLTEN
Veldstraat 27 - Deurne -· Telefoon 2336

Hieër nève sti ok nog wa

Sjefke ·
van Goch
kaande ge
overal komme !
Telefoon 23 75
Touringcars van 1 7 tot 55 personen

*
*

OUDE JENEVER
JONGE JENEVER
CITROEN JENEVER
BRANDEWIJN

maken uw Carnaval tot ·een
onvergetelijk festijn !

N.V. DISTILLEERDERIJ

uDE PAPEGAAI" - DELFT
Vertegenwoordigd door J. RENDERS - Roennond - Telefoon (04750) 29 06

VOOR

landbouwmachines en
tractoren

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

P. HENDRIKS
zijn.

Uw adres:

Al staan de merries ver van huis,
Met de hen~t komt hij bij U thuis.

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

Voor WELSH PONY'S, groot of klein
Moet je bij

TELEFOON (04930) 23 63

PRINS JAN IV EN RAAD VAN ELF ZULLEN
BEZOEKEN AFLEGGEN VOLGENS ONDERSTAAND SCHEMA:
ZATERDAG 15 FEBRUARI 1969:
Afhalen sleutel gemeentehuis
Bal Fanfare Wilhelmina, Vlierden
Bal Koninklijke Harmonie Deurne
Bal Sp.:>rtvereniging S.V. Deurne

Vur oew broud

*

20.00
20.30
21.30
22.15

uur
uur
uur
uur

18.00
18.30
19.15
20.00
ca. 20.30

uur
uur
uur
uur
uur

10.45
14.30
16.00
17.00
18.00
18.45
20.00
ca. 20.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZONDAG 16 FEBRUARI 1969:

J. RAKELS
KRUISSTRAAT

Bar "De koperen Luifel"
Café Verbakel
Hotel Van Baars
H. Kuipers, Vreekwijk
Residentie

Lippenstift in alle kleuren
Fleskes urn lekker te geuren
Poejer urn op oew gezicht te smeren
Pillen en poeiers urn de pijn te weren.
Ditte alles hebben wij.

COR BARTJENS
Drogist

Stationstraat

MAANDAG 17 FEBRUARI 1969:
B.L.O. School
Grote kinderoptocht
Café "De Toerist", Verschuren
Café Timmers
Eethuis P . v. d. Kerkhof
Zaal Bekkers
Wilbert Tamboers, Soos
Residentie

ME DE VASTENAOVOND
'n Lekker borreltje
of goei glas bier .
zoals altaid in de
Zailberg bij

•

nier
•

DINSDAG 18 FEBRUARI 1969:

""..".".............-.-.-.....-.-.--------------...,,.----·--_,.

Café "Olympia"
Ouden van Dagen, Patronaat, Deurne
Ziekenhuis
Boerenbruiloft Markt
Ouden van Dagen, Wasberg
Café v. d. Putten
Zanzi-Bar
"De Peelpoort"
Cafetaria v. d. Berg
Residentie
Terugbrengen sleutel gemeentehuis
Verbranding Peelstrekel

Voor
Radio
of T.V.
bij

THEO· UCTITEVELD
SLAAGT U TEVREE

13.00 uur
14.00
14.45
15.45
16.15
17.00
18.00
18.45
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

_J

r.-----~---

DAMES
Wilt U met
navalsdagen
extra leuk
komt U dan
onze salon.

de careens 'n
model,
eens in

Ook in gekleurde haarlak zijn wij ruim
gesorteerd.

Voor de Kamaval hebben wij
LEUKE HAARVERSIBRINGEN

Nauw, vroag 't mer an onz:e klanten,
Onze service kèènt gin kanten.

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

Wa ik dur naw mi wil zeggen:
Kom 's bij ons, dan zal ik 't uitleggen.

DAMESKAPSALON

~~SWART~~

KEES MANDERS
MILHEEZERWEG 27
DEURNE

Telefoon 2838

......""...-.-......_,._._"._._"........""...." ...-.-.-.-...-"
Vuulde ouw eige flaauw
van de honger of de dorst

Lekkere friet, nambllllen en fricadellen
Moete ge op de Mert bestellen
Nerges smakt dè spul zo fijn

~ACKBAR

Route

A. J. v. d. Wijdevenvan Hoek
Stationsstraot 50

kinderoptocht
maandag

Deurze

W a Theo Bosch makt,
dè smakt!

Tramstl'Bat - Sta~t • Lage Kerk - Martinetstraat - Markt
Visser - Kruisstraat - Kerkst'raat - Markt.

As in de automatiek van 't )mijn.

En dan die slaatjes ea sja;liek
't Is de specialiteit 't1ID

Kniinenburgs'
automatiek
Vrienden, her en der verspreid,
Wij wensen U veel gez:elligheid
Carnaval '68 zoals weleer
Ook bij ons 'n gezellige sfeer

TOMPOEZEN

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

ROOMBROODJES
KOFFIEBROODJES
PRUIMETIPPEN
NOG
STEEDS

25 CENT
BROOD- BANKETBAKKERIJ

Theo Bosch
Heuvelstraat 1

BERICHT
De deelnemers aan de kinderoptocht kunnen de prij7.en aftaaien
of uitzoeken bij de adverteerden van "De Peelstrekelskrant

1969" .

~OMA

BAR"

WIEKE v. d. STEIJN

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

*

M Mertensv. d. Vrande·
Café Banier

Opperneiit vatte

sAvonds zetel
van Prins Jan IV
met hofkapel
"De Hosbengels''

•••

Vogeltie wat
Wij brengen u:

1IJ

..

Sanitair
Gasfornuizen
Centrifuges
Wasmachines en diverse
huishoudelijke artikelen

* .DE GROOTSTE SORTERING LUXE BROOD
* DE BESTE KWALITEIT
* DAGELIJKS VERS
3 cent voordeel door afhalen

Luxe broodbakkerij

L. v. d. Eijnden

P.VEDDER
Kerkstraa(·5 - Deurne - Telefoon 26 18 - v.h.

èhr. v.d. Ven

•••

Vogeltie wat
Uw salaris
ontvangen op een
Gezinsrekening
bi.f de Boerenleenbank
hf!eft meer voordelen
dan alleen een rente
van
-,
Uw salaris laten overmaken op een Gezinsrekening bij de Boerenleenbank kost niets extra, bespaart u veel wrg en moeite en
biedt u bovendien de mogelijkheid :

*

Een Persoonlijke Lening te sluiten tegen aantrekkelijke voorwaarden.
Uw plannen voor een eigen woning te realiseren doordat de
Boerenleenbank u een gunstige hypothecaire lening kan verstrekken.
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.

*
*
*
*

Boereonleenbank
-

l IJ

DRANKENGROOTHANDEL
*

*
*

GEDISTILLEERD

*

Wyers, Rynbende, Cooymans,
Kersten

WIJNEN
Martini, Cinzano, Sweere
C. P. Mulder

DIVERSEN
Nutricia, Friese Vlag, Zwanenberg

FRISDRANKEN
Tramstraat 17
Telefoon 26 84
DEURNE

Hero, Hers.chi, Favé, Top-Fris,
Sapura, Altländer

Magazijn:
Textielstraat 6

Alle relatiegesc-henken
worden nu in Deurne gemaakt.
Bezoek onze showroom als U voor een opening, jubileum of straks bij de jaarwisseling
Uw relatie-geschenken gaat bestellen.

RELATIE-SERVICE

Industrieterrein - Deurne
Tel. 04930 - 3337 - 3693
3780

Vor bil schon grammefoonplaote
de beste pick-ups, mono en stereo
bendrecorders
meziekinstnunenten,
orgels
ök buujk en blèèjkes

ok

..,De Muziekfonteinu
T. SMEELEN-HAGELAAR
Emmastraot 10
Kerkstraot 30
Aasten - Telefoon 19 93
Deurze - Telefoon 35 37

HE . R MANS 0 P T 1 E K
Noemer aacht

*

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

.

GEMERT

1a at ...

BRUGGENWIRTH'S

tlt• lu111 k t•oor it•<lert;f;ll

DtURNE

Stationsstraat
DEURNE

VENRAY

IN

Internationaal
transportbedrijf

DE,URNE'S
CONFECTIE
ATELIER

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

B. A. HIELTJES-

Derpsestraat - Romeinstraat - Julianastraat - Pastoor
Roesplein - Tramstraat - Stationsstraat - Lagekerk Martinetstraat - Markt - Visserstraat - Kruisstraat Kerkstraat - Molenlaan - Limburgsfraat - Molenstraat
- Markt - Stationsstraat - Ontbinding bij Keeren.

Deurne

Kerbtraat .18

As ge un fles snèvel wilt kaupen,
dan 01oete ge us bij Huub anloupen.

H. v. d. H E IJ DE N
MARKT 7

Alles op fotogebied

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

H. J. W. Aldenzee & Zn.

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

OPTOCHTREGUMENT
Art.

Slijterij

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

Pilstrikkels'
ROUTE OPTOCHT ZONDAG

VAN DEN BOOMEN

1. Iedereen kan aan de optocht
deelnemen met een wagen,
een wagentje, een kar, een
fiets, een fietske, te voet of te
pa~d, .mits. men .zich hoµdt
aan. de volgende voorschriften,
Art. 2. De plaatsen ~ de optocht
worden d.ö ot het comité bepaald.
Art. ' 3. Maskers mogen alleen gedragen worden tijdens de optocht en allèen door deelnemers aan de optocht.
Art. 4. Wettelijke en gemeentelijke
bepaliilge.n moeten streng in
acht worden genomen.
Art.. 5. Kleding die aanstoot geeft is
verboden.
Art. 6. Het is verboden: Tonelen
voor te stellen die ~St<,?Ot
geven. Hieronder wordt ook verstaan 't zingen :v.an liedjes,
die niet door de beugel kunnen.

Groeneweg 11
Deurne

is 't plezierig werreke
vur joong Peelstrekelinnekes

Fa.G.Ugen&Zonen
N' n dolle optocht
*
*

11

DECO NA

Joh. H Jeurissen
Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

7. Iedereen moet .zo g~k mogelijk doen maar op een manier
dat men er nooit .spijt van
krijgt gek gedaan · te hebben.
8. Deelnemers uit de gehelè ge"
meente zijn van natte wèl•
kom in de optocht Deelnemers buiten de, gemeente en
reclamewagens vallen buiten
de priizen.
9. Voor ongelukken tijdens de .·
optocht is het bestuur"' van
de. organisatie niet aansprakelijk, ook niet voor persoonlijke ongelu~en: alles gaat
voor risico van de deelnemers.
.10. Toekenning der prijzen door
de neutrale jury is biildend.
Hiertegen is geen beroep mogelij,k.
11. Gevallen, waarin niet is voorzien worden door het bestuur
beslist.
Deurne, februari 1969

Domeskopsolon

Stationsstraat 63
Telefoon 2353

Deurne

Parfumerieën
Bijouterieèn

Toiletortikelen

Bij Mieske en
Willy Wijnen
veinde ge alles op
ELEKTRISCH GEBIED

*

Heuvelstraot 14
Burg. van Beekstraot la

Schon
bloemen
in alle soorten

Aannemer
HELMONDSEWEG 90 - DEURNE
TELEFOON 23 90

Uw bakker
Uw Klim-op
kruidenier

Theo van de Mortel
, Liesselseweg 16 - Deurne

Elke vèèrkeshauwer die kèènt Jan,
Daorvur kan-de-ge op de Langstraot an
En hé dè vèèrke 'n behurlijk gewicht,
Dan wordt ie dur Jan Arts gelicht.

Tiidens de optocht mag in
NIET geparkeerd worden.

bovengeno~mde

straten
Bloe1Uen01agazijn

DEELNEMENDE KORPSEN:
Kotlinklijke 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 - Hofkapel Koninklijke Harmonie
Deurne.

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

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

DE PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking zal geschieden doo.r Zijne Hoogheid Prins Jan IV, direkt
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 regionale pers.

HARRY v. d. BERK
te bellen
TELEFOON 37 41

Symbolisch nemen wij afscheid van carnaval 1968-1969.
Dat doen we door een treurvuur aan te· richten op de Markt, op dinsdag'avond 18 februari óm 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 vergarzkelijke.
Het carnavalsvuur blijft echter branden tot het volgend jaar.

JAN ARTS

UW ADRES VOOR NUITIGE EN
LEUKE CADEAU'S
Spaans, Kenya en India
Houtsnijwerk
Luxe mand- en vlechtwerk
Aparte maten op bestelling
Rotán stoelen, banken en tafels
Grote sortering bijouartikelen

*
*
*
*

**

KUNSTBOETIEK

~~
Wa wordt er in deze tijd veul langs de Weg getimmerd!
BIJ JAN DE SPAR

H. VAN CALIS-S.YEEGHS

LANGSTRAOT 138
TELEFOON 27 19

Stationsstraat 30

Tel. 2963

VOOR AL UW

metsel- en
straatstenen
perfora vloeren en
spanbetonvloeren

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

in de SP AR Supermert
Telefoon 24 17
Stationsstraot 41

kaande ge alle daoge
geld verdienen
Noemer nege

9
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"mOPHINE VIEUX"

Bii Frans en Ad Obers

llEERLUK ZACHT EN VOL AROMA

*
*

C.V. FIRMA

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

*

FORD AUTO'S - BROMMERS· SCOOTERS
FIETSEN

TELEFOON 30 52
TELEFOON 2377

C. J. GEELS

DISTILLATEURS ALKMAAR

VOOR SFEER EN
GEZELLIGHEID
NAAR:

'T zal wel n1e branden

Lunchroom v.

d. Berg

MOLENSTRAAT 6 - DEURNE - TELEFOON (04930} 23 79

mi de carnaval, want
d'r wordt toch genoeg
geblust, mer 't tillefoon.
nummer 1s

2222
METAALWARENFABRIEK

M. J. Buijs
*

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

*
*

Gode gallie mi de cameval
Ook bij

VAN MOORSEL
nor 't bal?
Want in onze growte zoal
Komme ze bekant allemaol
samen mi orkest

,The Black Boys'

*

*

ZATERDAG VUR
DE CARNAVAL

In de klenne zaol speulen vur
allie zaterdag, zondag,
maandag en dinsdag

growet

,De Jantjes'

voetbalbal

UIT LEISSEL

FRITURE
AUTOMATIEK
BROOD
BANKET

Voor 'n lekker hapje met die dnge111
moet U beslist eens bij S N IJ D E R S vragen!

VURALOEW

SNIJDERS
1

GEREZEP
WALSBERG

........." ......".-.-.-.-.-.-.-.--·-------·-------------------------------------·---·-·-----------·-·-·------"""............._._•.r.-."••.•-".""••••-.-.-.-.-.-.-.........-.-.-.-----------------.-.r.-....-.-.......-.----·--.·-·----------..'-"··---·--.r---·------.....

'

8. Door de omstandi gheden van een kwaal
moet ik mij meerde're malen per wee.k
wassen. Daar ik alles in het donker moe~
doen, verzoC'k ik u vriendelijk of u mij
ee n klein eindje tegemoet wilt komen .

11 . Wij zitten zo krap, dat de mensen naasit
ons de griep hebben, ons door de kame<r
muur heen aansteken. Als u eens poolshoogte kwam nemen, kon u zelf de
koorts krijgen .

9. Ik ben niet iemand die zo ma ar gas

12. Aan de ene kanit is mijn vrouw in verwachting en aan de andere kant regenit
't in . De w.c. is bouwvallig en zodoende
kunnen wij daar niet langer huizen. Als
het hard waait zijn we met levensgevaar
verbonden.

laat vliegen . .. .
10. Mijnheer toen ik een kachel had, dee ik
vaak een hoop op de kache.I, ma ar nu
moet ik alles op het gasfornuis doen.

13. Mijn vijf dochters liggen w maar bloot
op zolder, Eddachtb-are Hernn komt u
toch eens kijken.
14. Wij hebben een karnêr verhuurd aan een
oude dame van 86 jaar, waarin de hele
dag een gaskachel moet branden.
15. Ik zit van alles zon.der, zoals u weet is
mijn schoonmoeder pas dood, die ook al
geen inkomen had, en nu moet u me
nog meer krengen, terwijl ik spring van
ellende, mijn schoonmoeder van wijlen

kost me ook al f 1,50 per week .
16. G aame zou ik in aa nmerk ing willen komen voor gezinsvermeerderi n•g met een
baby.
17. Ik ben een sitaande vrouw allee n. Ik laa t
me krabben van vastrecht.
18 ..... en daarmee moet ik de 5 grote
mensen bekoken, bestrijken en be•wassen. Wat ons koken betreft staa n we. op
een zeer l·a ag standpunt.

....

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

Naw gi 't weiter op pagina 15
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Vur un schon
't Heel joar dur lekker gesneje vlees vilr op den botram
Fijn runds- en vèrekesvlees urn te smullen
Malse haantjes urn te broje
Ok kroketten en frikedellen en ro

Slachteri_j

Koos lekkers
IN DE PEEP

~is

nog net gin dertien

keikdous
of ne radio

Harm Tabor
in de Meulenstraot

"Blijven staan ... Wachtwoord!", riep
de schildwacht bij de kazerne tegen
een officier.
"Maar ik ben de majoor'', zei de officier verontwaardigd.
"Wat is het wachtwoord?" houdt de
schildwacht aan.
"Ik ben het vergeten. Maar je ziet toch
wie ik ben?"
"Kan wel zijn, maar ik moet 't wachtwoord weten", zei de schildwacht
weer.
"Jij, stommeling . .. " begint de majoor.
Maar daar klinkt een verveelde stem
uit het wachtlokaal: "Sta toch niet de
hele nacht te bakkeleien, Wiel! Schiet
hem toch voor z'n hoofd!"

.-.-.-.-...."".-.-.-.·-·----.-.-.-".-,.-.---.-...-.-.-.-...·

Bruggenwirth's Cash and Carry
alleen
voor
wederverkopers

Tramstraat 5
Deurne
Tel. 26 64

".•."".........".•.".."

.....-.-.-.-.-.-.-.-""...-.-.-...

Twee tuiniers stonden tegen elkander
te klagen over de last die ze hadden
van katten op hun land.
.
"Nu," zei de een, "daar is toch een
zo dikke kater . . . hij krabt bij mij
steeds de tomatenplanten uit de grond
en als ik dan op hem af kom, gaat hij
op z'n gemak zitten en lacht me in
mijn gezicht uit".
"Maar waarom gooi je hem dan niet
een steen tegen z'n kop?"
"ia," zei de ander, "dat is het nu juist:
die kater gaat altijd boven op mijn
broeikas zitten!"

"Ik moet en zal van die vrouw af",
lichtte de man zijn eis tot echtscheiding toe. "Zij wil haar geit niet uit onze
slaapkamer wegdoen. De stank is niet
om uit te houden, meneer de rechter".
De rechter schudde zijn wijze hoofd
eens.
"Dat is een moeilijk geval", gaf hij
toe, "Maar als u nu eens het raam van
die slaapkamer openzette?"
"Wablief!" riep de man verontwaardigd: "En zeker al mijn duiven laten
· wegvliegen!"
·

....-.-.-."-.-.-.-.-.-.-.-.------.-.-.-.-.---------.----------·.
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ne strikkel koupe 11

Nie gouw noa hois lo1,1pe ...

Staal en Aluminium
"OSKOME.RA"
Industrieweg 19 - Deurne

MAGAZIJN "DE MOLEN'
Stationsstraat 34 - Deume

"Oskomera" is een waarborg voor
kwaliteit van ramen, deuren en puien,
in staal en aJuminium. Ook voor
constructiewerk, zoals spanten, hekwerk, trappen en speciaal kanteldeuren.

Wat is
Oskomera?

Telefoon 24 04

Het adres voor uw oliehaarden

Beleefd aanbevelend,
o.a. Beclrers, Coleman, Nobel, Inremo,
Siegler, Fobrux en Geraedits

"OSKOMERA"
Industrieweg 19 - .Deurne

•

Hup s1ansee den platten boender

. ..,,

t ••

•

Hup s1ansee de lappe doek
.........

..

Zuivelwinkel

M.K.B.

Voor al uw exclusieve artikelen
zijn wij goed gesorteerd:
o.a. buitenlandse kaas, sausen, -dipsausen,
aparte soepen, ragouts en vele soorten
honing en gember.

P. VAN DUREN

Voor diëten:

Zoutarm en vetarm
Suikervrije en vermageringsartikelen

.......

doek doek doek

,,.,......,...,

Fa. A. P. ·de Zwart
OHMSTRAAT 10 - DEURNE - TEL. 3090

Verder nog N.C.B.-vleeswaren ...
iets fijns.
Goudse kaas in alle smaken.
Komt u maar eens proeven ! ! !
TEL. 20 93

Verhuur van dekkleden,
feest- en tentoonstellingstenten
'T is nog laang nie op

13

Wilde goan trauwen of zoiets
dan vat mer gouw de fiets
want urn bij

P. Jacobs-Koppens
de zoal te hujeren
moet 't nie te lang dujeren.
Ok mi 'n lekker pötje bier,
bai ons veul plezier.

VUR ALLE

BIJ 'N GOBI GLESKE BIER

HEDDE IN CAFÉ

Carnavals-

L VAN BAKEL

gerei•

IN 'T HAOGEIND
VEUL PLEZIER!
as:

Caltex
Service-Centrum
KNAPEN

Elke week, dag en uur
en bij iedere temperatuur
snelle bezorging van:
alle soorten kolen, zuivere P.A.M.
lichtpetroleum en huisbrandolie

*STOF

*

*

PEKSKES
BOEZEROENEN

*
* PETI'EN en
*
FRANJES

VAN GOCH'S

ROOI TESNEUZIKKEN

DEURNE

en alle aandere lderagie vur 't ganse jaor

TEL. 26 61

Brandstoffen- en oliehandel
Tel. 33 85

HET AAUW ADRES:

Disco Bar
,Ponderosa', Someren

Vur een boitengewoon

schon kado

Kunsthandel
Il Goossens-de Vet

wenst alle Peelstrekels
en Peelstrekelinnekes
een prettige carnaval

in de Meulenpeep

Gezelligheid
begint bÎj de slijter ! ! !

W. HOEBEN

Kwaliteitsaardappelen

Levensmiddelenbedrijf

•

bestellen

LIBSSEL
Hoofdstraat 24
Telefoon 2 SS

Wij hebben gezelligheid voor een heel
jaar in voorraad !
En vergeet u nooit :
• GOEDE
• DRANKEN
zijn nergens goedkoper! .

•
Voor al uw levensmiddelen

Wim Reemers
bellen
(Groothandel)
Griegstmait 7
Deurne
Tel. (04930) 34 22

Voor alle assurantie-

Mam" vroeg J eanetje, "Mam, als ik
t~ouw krijg ik dan net zo'n man als
pap?"
"Ja, natuurlijk, kindje".
En als ik ·niet trouw, blijf ik dan net
~o alleen als tante Truus?"
"Ja, vrouwtje".
"Mam", zei Jeanetje, na een tijdje te
hebben nagedacht: "Wij vrouwen hebben toch maar een moeilijk leven, hè!"

Slijterij - Wijnhandel

en bankzaken.

GEERTS·HALDERMANS
STATIONSSTRAAT 14 -

TELEFOON 26 56

Kantoren: Deurne, Kerkstr. 28
tel. (04930) 24 68
Bakel tel. (04929) 3 68

~urantiekantoor

J. A. Swinkels
As ge gin pak an het

Voor al uw groente
en fruit

van Huub Wismans ...

bent u bij

zet dan mèr gereust

MAGAZIJN "DE MOLEN"

Jo van Gog

beter uit!

Zeilbergsestraat 90

Tel. 37 12

-

H. l\L Bruggenwirthvan Nunen
rookartikelen - suikerwerken
EN GROS

DEURNE

EN DETAIL

Markt Il

uw dealer :

'n masker op

Stationsstraat 34 - Deurne - Tel. (04930) 24 04

want ge bènt nerregus

Gezellig uit in

BROOD EN BANKET

Bar "La Perle"

uit Bums bakkerij
DICK EN NELLY

L HOEBEN - LIESSEL

VAN GOCH

Mi de V astelaovend
TAXI-BEDRIJF

KUUKSKES
SNOEPERIJ EN
SJÖEKLAAT

Een klasse apart.
Alle Bums verkopers

*

KUUKSKESBAKKERU

SCIIlKS

U proeft het !

TIILEFOON 2360

Pas ruim halverwege

wensen u prettige
camavalsdagen.

AUTOVERHUUR

S. MANDERS
Zeilbergsestraat 113
Tel. 22 59

:

1

BRUGGENWIRm

VOOR EEN GEZELLIG
AVONDJE UI'I'

"

Limb. Tabakshuis

naar

VAN HOUTS

Groothandel

zaal ,;Parkzicht"

Lekkerland ·

in de
ST.-JOZEFPAROCHIE

Wilt u thuis iets versieren.
Doe het dan met
van Houts bieren

Drankenhandel

Anker - Phoenix e.v.a.

•

"Op een naaimachien van TERBEEK,
Kende naaien elke steek"
Ook voor uw
kleinvakartikelen naar
NAAIMACHINEHANDEL

Meulendijks
TELEFOON 24 35

TERBEEK

HELDENSEDIJK 23
MEIJEL

H elmondseweg 6
Deurne - Tel. 38 27

TELEFOON 37 ö5

EERSTE
DEURNESE
EN
SCHOONMAAKBEDRIJF
GLAZENWASSERIJ

Jantje
Goossens

WALKER was
WALKER is,
WALKER blijft
het merk
van de betere
KAMPEERTENT!

d'n bakker
in de Visser I
19. Wij zijn ro benauwd behuisd, dat mijn
man de pot mee naar de gang moet
nemen.

•

VOOR NETTE
AFWERKING
STAAN WU BEKEND

Peelstrekels en Peelstrekelinnekes
Doe met de carnaval niet zo stillekes
Bij een borrel en een potje bier
Maakt men bij "Den Thijss"
veel plezier

Café "Den Thijss"
Tramstraat 15-17

26. Ik zit ui't nood in een onverklaarbare
woning.

20. Ik ben sedert vijf maanden getrouwd en
mijn vrouw is in andere omstandigheden.
Nu vraag ik u, moet dat ro blijven?

27. Ik moet elke dag bevallen en daarom
wordt mijn woning te klein.
28. Ruim zes jaar ben ik gehuwd met een
kind van 2Yi jaar.

21. Ik kan me door gesnurk van mijn vrouw
niet langer handihaven. Zij wordt gekweld door de gedaohte, dat dü niet zal
veranderen, tenzij u ons wilt helpen aan
de mogelijkheid op een gescheiden bed
1
te slapen.
+

29. De w.c. is lek, aangezien we er met zijn
dertienen wonen.
En naw moete ge mer 's op pagina 18 kiejke

1~
Ge wit 't veurjoar

WALKER

sti veur de deur.
W. Coolen zurrugt vur de kleur.
Hij wit best wa ge moet pakke
natuurlijk HISTOR LAKKEN ! !

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

W. COOLEN
Aaltje Reddingiusstraat

Fabrikante van:
* Huttenten
* Combinatietenten ·
* Bungalowtenten
* V ouwwagententen . .
* Tuin- en terrasmeubelen

22. Wij willen ook wel eens languit liggen.
U moet maar eens komen kijken, want
de huisbaas verrekt het. Wij moeten
dringend een andermans huis.
23 . Mag ik ruilen met mijn ove'rbuurmian,
daar die man weduwe is en geen kinderen heeft.

~~~ \< :~'{ , __ ·'

24. Ik ben vrij van politiek en geloof.
,

25. Even leg ik mij neer om u enkele letters
1oe te dienen.
f///lt
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Alleenvertegenwoordiging
voor de Benelux van:

· •

'

Schneegans Luchtpompen

Van onze mik en brood
worde ge groot

A.J. WELTEN
LINDELAAN
TELEFOON 32 17
Ge wit wel mi de carnaval
dè de chinees dan smaken zal

-,.'~

Chinees Restaurant "Azië"
Heuvelstraat

en datte me toffe iOngens zijn, dè • • •
Voor al deze benodigdheden
naar uw warmteleveranciet

VUR LEKKEREN DRANK,
GOBI SOEP EN ANDER GEREI
KUNDE GE MI DE CARNEVAL
TERECHT BIJ:

KOLEN of OllE
BESTELLEN .

2394
BELLEN
Voor alle soorten brandstof o.a.:
Kolen, olie voor centrale verwarming, haardpetroleum,
houtskool, houtblokken, flessen gas zonder statiegeld,
aanmaakblokjes voor haard en open haardvuur,
schoonmaakmiddel voor verwijdering van 'roetaanslag
in uw oliehaard, aansteeklontjes voor uw oliekachel.

Café-Restaurant

Verschuuren
"DE TOERIST"

F. Dl EL 1S SEN
Heuvelstraat 7
Tel. 2394
Deurne

Gezellige zitjes en goei muziek

Markt - Deurne

Blad 1 0 plus 5

IT

.•

WATER

GAS
Met de carnaval rustig leuteren
en pruven bij

Fa. Jacobs
POTIENBAKKERSLAND

ANNY EN JAN THIELEN-TIMMERS

HEIKNEUTERLAND

KRACHT

LICHT

STATIONSTRAAT

~----------------------------------

Gelieve de Deurnese zieken die buiten
Deurne liggen op te geven bij
H. Smeets - Molenlaan 32 - Tel. 2323
As ge nie veul tijd het
en ge wilt toch goe eten,
dan moete

Voor uw rijbewijs
naar:

PIERRE.
v. d. KERKHOF'S
EEIBUIS

Rijschool ,CORRECT'

nie vergète.

Ook u kunt voor uw vakantie in het bezit
zijn van een rijbewijs.

RIJSCHOOL "CORRECT"
A. van Kaam, Chopinstraat 7
Telefoon 33 25 • Deurne

Afval-conta.i ners
Voor afvoer van puin,
zand, houtafvallen
en alle andere
mogelijke afvallen

Assurantiekantoor
Dick Peters

Alle
verzekeringen

SNELLE SERVICE

N.V. Speciaal
Transport Deurne

Voor kwaliteit

Deurne

en snelle bediening

Tel. (04930) 26 07

Vamor methodische leergang

HELMOND
Tel. 25931, 22053, 23456

l.
Legbatterijen?

KARNEVAL IN DE

Steeds meer
· slachtkuikens
vragen

;, "

o~J

J. W. orrfEN N.V.

Haal ook

Dan zeker Hendrix!

~

in de kauwe winter

AARLE-RIXTEL

't zönneke in huis.
Laat daarom

"Koperen Luifel"

CENTRALE

bij AN en FLIP

aanleggen.

HENDRIX' VOER
HENDRIX' VOEDERS NV BOXMEER
VERKOPER:
C. v. d. STEYN
/ Deurne
Telefoon (04930) 25 54

VERWARMING
Kom es efkes praten bij:

Fa. L. C. VERHEES
Drinkt men met plezier
een heerlijk glas bier.

Warmtetechniek
Milherzerweg 60
Deurne

KERKSTRAAT8a-DEURNE

Telefoon (04930) 21 66

wenst alle
Peelstrekels
'n bijzonder
prettige
Carnaval

--------------------------~------------------------------~----cooprnans
bouwbedrijf
de urne
de bouwer van: uw postkantoor
uw gemeenschapshuis
Op vier nao 't leste

ZE HEBBEN HET TOCH

BIJ "VAN GOCH"
VERF - GLAS - BEHANG
STATIONSSTR. 47 - DEURNE - TEL. 37 56

VUR AL OUW
KREMEREI EN FR~TE
VUR DE VEUGELKES

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

Voor den eersten maart
Weer allell'.een· nieuw°e
brómiiétspltiàt
Plus een nieuwe k01Jrl,
W 01Jrmee U een verbaal
bespOIJft.-

Hesen's Autospuiterij

*
Weeuw A. Janssen
Martinetstraot .20

Dan werken wij ook weer.

P. J 'E GERINGS

Jan van Goyenstraat 35
Telefoon 3418

Deurze

WASAUTOMATEN
VRIES- EN KOELKASTEN
VERLICHTING
naar

Herberg

Het adres voor alle verzekeringen
Verzekeringen NCB

"GROTEL'S HOF"

zaterdags en zondags GEZELLIG DANSEN
Speciaal adres voor droppings en gelegenheden

H. BEEKM·ANS

·Manders electrotechniek
Milhezerweg 7
Tel. (04930) 30 95

Voor al uw elektrische artikelen, installatiewerk en reparatie

30. Wil't u naar mijn bovenkamer laten kijken, die zit vol met beesten.

Zondag 23 februari van 2 tot 6 uur gratis pannekoek eten ·

'ne g;tS- of oliehaard van

32. Het vooht dringt door de muur van de
slaapkamer van mijn schoonm~er, die
helemaal verrot en beschimmeld is.

. Smederij

33. Mijn man loopt met bron.gieters en mijn
borsten piepen ook.

W. VAN GRIENSVEN

AANNEMERSBEDRIJF
Meulenstraot

FRANS VAN NUNEN

Wai hebben ök alles veur de keuke

•

HELMONDSEWEG 23 - DEURNE

Schilderwèèrk

VUR EEN GOBI STUK

*

Urn lekker wèrm te zitten

31 . Ik ben zo'n last van mieren in mijn
fondament.

*

GROTEL 3 - BAKEL (N.-Br.) - Telefoon (04929) 396

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

UW ADRES
UW RIEVILAC DEALER

.

*

H. Manders

SCHILDERSBEDRIJF

GLASHANDEL
VERF en BEHANG

J. L. VERHEIJ EN & ZN.
Deurne

Walsberg

Ok

U KLEDEN IS GOED

Stationsstraat 104

de Carnevalsdaog

me

38. Mijn 15-jarige zoon slaa pt noodgedwongen bij mijn 13-jarige tweelingzus. ter in de kame'r.

kande ge bai ons vur alle
gezelligheid slaogen.

Modehuis
HET DOET!!
STA TIONSTRAAT

•
•
•
•
•

39. Mijn vochtontwikkeling in de kamer is
niet meer te harden.
40. Ik h.eb een lekaasje op zolder en dat is
naar beneden gekomen .

ZAAL BRABANT
•

DEURNE

Telefoon 2337

ALS

FRANSEN

.

Lie~lseweg 20
Telefoon 21 62
Speciaal adres vur vakkundige verzeurging van brulleften en fistaovenden

ROME, losse of in fleskes
MULK
PAP VENIL.TE of SJOEKLAAT
GORTEPAP
of van die YOGHURT

Op pagina 19 sti 't lèèste van di verhaaltje

Jean (oopmans
AANNEMERS- ·EN TIMMERBEDRIJF N.V.

't Stoom

hè ut gelaik,

34. Ik lig al twee weken met igias op bed,
ik hoop dat. ik het goed schrijf, ande'rs
denkt u dat het een Poolse violist is.
35 . Weleerwaarde heer burgemeester, hie~
mee kom ik u een aanzoek doen en wel
voor een nieuwe woning.
36. lk verzoek u deze zaak mondeling met
u te mogen bespreken.
37 . Graag zou ik een mondeling contact met
u hebben .
f/111

DERPSESTRAAT 39

DEURNE

Bezoekt tijdens de carnavalsdagen

Voor een goei koei of ne vaars
Kom de ge bij Frans v. Baars
Want steeds staat voor u klaar
Deze bekende. veehandelaar !

v.d. Putten

Zaal
WALSBERG

*
Fra,ns van Baars

Dansen vanaf 5 uur.
Na afloop cabaret.
ORKEST "THE SILVER STARS"

Kappelweg 9 - VLIERDEN
Telefoon 30 73

Bezoek van Prins en Raad van Elf dinsdag S uur

WIJ VERZORGEN VOOR U ALLE

ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V.
Alle bankzaken
Helmondseweg 2

1

Deurne

elektrische ·
installaties
* GROTE SORTERING IN VERLICHTING

""· COONEN

TELEFOON 2696 - 3457

Noeme

Eerste
l>eurnese
Begrafenis-onderneminR

Voor al uw betonwaren
. o.a. drijfmestroosters enz.

L. Goossens-Vermeulen
BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

naar de

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

Gi ouwe auto roesten,
loat ouw eigen nie koesten
we hebben van allerhand gerei
en doarmee maokte ge 'm wer nei.

Gebr. van den Broek
Sti:enovenweg 30
DEURNE

Deurne

Stationsstraat 94

Telefoon 04930 - 3340

Toontje v. d. Mortel
Leisselseweg 18

Deurze

V ur ne prettige karnaval
loopt te ge op

Breng uw carnaval rustig door!
Leg ook even aan in Vrèèk,
vroeger aan 't spoor!
Heren Slagers
Het adres voor:
Kookketels
Kookinstallaties
Rookkasten
Braadovens
Werktafels

SPA KO
Ketel- en apparatenfabriek

W. WASSER - DEURNE

Schoenen
van

VAN VEGHEL

Café H. Kuypers

Stationsstroat 42

Sanitair
Wasautomaten
Centrifuges
Gasfornuizen

OTTEN'S

*
Stationsstraat . 84

LOODGIETERSBEDRIJF

DEURNE
Tel. (04930) 35 11

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

EXTRA

M.BERKERS

maoken het klaor.
ZONDAG RECEPTIE

HOTEL - RESTAURANT - CAPE

PRINS JAN IV

VORST HARRIE

*
Deurne - Telefoon (04930) 23 18

Ut

SOLO MUSIC

\IVITTE _HUIS

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

allerhande zaaken
Stationstraot 26

Ed v. d. Acker
Helmondseweg 1
Telefoon 30 19

Bekant uitgevat

Telefoon 2297

Tijdens de carnavalsdagen
Menigeen onttrekt zich aan zijn dagelijkse sleur,
Want Carnaval staat weer voor de deur.
Groot en klein, dun of dik,
Een masker op, of soms een sik.
Want dit zijn dagen van vertier,
Hossen en springen, met veel plezier.
Wij zijn gesorteerd tot en met,
Dit hoort beslist toch bij de pret.
Het is er nu nog met hopen,
Komt U gerust even bij:

EEN LEKKER
GLAS . BIER

STUBS
bij

WJ LLJ E G0 0 SSEN S

KERKSTRAA T 2

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

TELEFOON 25 73 of 37 14

V 14r te breien of te
haaken, hi

VEUR AL OEW GRAMMOFOONPLAOTEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN
naor ...

WIM BERKERS

Voor al uw
DAMES-, HEREN- EN
JONGENSKLEDING

*

,,Station~~

Stationsstraat 87 - Deurne - Telefoon 25 43

K'nibbeler

()t:'

Gebr. Aldenzeie

AANNEMERSBEDRIJF

Prins Carnaval zegt: voor een lijn
moet je bij de FIRMA TEEPEN
zijn!
Die is expert voor het figuur,
exclusief en tàch niet duur!

j 7, ;/J

Vur al ouw LOONWERREK
zwaor of licht
doen wai ons ouge nie dicht.
Al is 't werrek voil of zwaor

NIEUWBOUW EN
VERBOUWINGEN

Stationsstraat 60

AANBfEDfNG

Open hiel, schoentje
met klein hakje

VOOR ALLE

STATIONSSTRAAT 102
DEURNE
TELEFOON 25 70

Deurze

-

DEURNE

Vur 'n buk.ske of pet
Vur 'n lepke of 'n bed

W. VAN WETTEN
voorheen Harry Goossens
Spoorstraot 44 - Deurne

-

binnenlopen.

TELEFOON 23 89

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

11

De Akelei"

TH. VAN DINTER
"De Akelei"
Deurne, Stationsstraat 47, tel. 2113

STALLEN -CAFE OLYMPIA
Thiis Berkers
Met groenten en fruit,
houw de ge 't echt wel uit!

*
Schutsboom 4 - Deurne

FOKA

FOTO-ST .UDIO

HET F.OTOCENTRUM

VOOR DE PEELSTREEK
EN AL ONZE PEELSTREKELS
41. Ik vraag u niet om een woning, want

49. De woni.ng is te klein, ik krijg er ieder
jaa r een kind bij, daar moet u toch wat
aan doen, mijnheer de burgemeester.

Wilt u gezellig winkelen?

die heb ik wel, daa.rom vraag ik u om
een andere woning.

Dan naar

42. De hond blaft de hele avond maar door,
met de kat is het hetzelfde geval.

50. Ik eis, dat ik net zo opgeschilderd wordt
a ls mijn buurman.

Centra

43. De drollen drijven doo'r de gang, daar
moet ingegrepen worden.

51. Ik heb zo'n last van mieren in mijn fun dering.

BERTRAM$ ZEL'FBEDIENING

14. Het

vijfde kind is op komst en staat
voor de deur.

Uw bakker

52. Wilt u het zaakje van mijn buu'rman
eens na laten kijken, want daar zit een

Uw kruidenier

luchtje aan.

'

'

Ok me de carnaval
'

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

ALLE VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN - H,YPOTHEKE
PERSOONLUKKE LENINGEN
uw adres:

W. J. Donkers
Hellemondseweg 34 - Deurze - Til. 2680

!

~...,.,...,....,.,.,__...,.~...,.,.~~~~~

Met carnaval en andere dagen
Zult U bij Van Bommel zeker slagen
En de waar van de VéGé
Daarvoor krijgt U extra zegels mee.

Voor al uw
45. Ik zit in nood in een onverklaarbare
woning.

GROENTEN
EN FRUIT

46. Ik ben zomers uitgeleverd aan de ijswagens en winters aan de steun.

*

FRANS CRUYSEN

47. Ik zou gaarne een aanval doen op uw
goedheid.

J. VAN BOMMEL

48. Mijn buurman stinkt zo naa'r gas, ik
denk dat hij een gat heeft.

VéGé

I

ZEILBERG

Helmondseweg 3~ Deurne Tel. 2723

53 . Ik wil mijn gat gedicht hebben, ik heb
er last van.
54. Stelt u zich eens voor Burgemeester, u
en uw gezin scheitend op één emmertje.
55. Mijn vrouw ligt in de kinologi sc he afdeling van de W.C.
56. Aangezien mijn vrouw vannacht een
jongeheer heeft gekregen, is mijn huis
te klein geworden.

---------------------------------------------------------------Reemers grünte
Reemers fruit
munt toch bove alles uit

VéGé

FEEST
artikelen

Ge kaant bij ons van alles
veinden om te èten

*

VOOR CARNAVAL

JO VAN GOCH
St. Joseph

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

Telefoon 29 89

*
Speciaal adres
Vör 't opmaoke van fruitmaande

AD REEMERS
Heuvelstráot 27 - Deurze - Tel. 22 98

Leer
autorijden

GARAGE

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

De Wasser

VAN HAM
Simcadeafer - Autohandel

GIJ SEN
Molenstraat 63 (achterom)
Telefoon 32 19

Helmondseweg 18 Tel. 2493 Deurne

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

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

Sigarenmagazijn en kappersbedrijf

M. BEIJERS-v. LIESHOUT

EMILE BERKERS

Tel. 2750

Stationsstraat 11

Neem de ruimte voor een polonaise, 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 Prlns Pierre
aan het roer !

Stationsstraat 38-40 • Telefoon 36 62

Uw Brug groenteman

Wilde ge L E M P K E S

BEKIJK UW LEUT
DOOR DE PRIJZENBRIL
VAN

•

die kaande ge bij
GEEN DANSEN .... ALLEEN HOSSEN, SPRINGEN, ZINGEN EN ETEN!!
l

Franka Goossens
TOEGANG VRIJ!

vingen.
kruidenier

ORKEST

ELEKTRO EN KUNSTHANDEL

G. LIEVENDAG

Spoorstraot vreër

~

Hotel v. Baars

AAN HET SPOOR

Deurr.e

4Ai1
4li
v. Baars-de Kleijn
Wie altijd koopt de beste waren
Zal zich veel leed en zorg besparen !

1

COUMANS CONFECTIE N.V.

KEURSLAGER

doet ook mee
en stoppen met ons werk
in ons rokken-atelier

ALTIJD EEN KLASSE BETER ! !

1

Nog ene keiër

Zanzi-Bar
·in de peep
dansen

VOOR AL UW

elektrisch
gerei•

met de nieuwste
carnavalsmuziek met
Discjockey Puk

V U R H.E T B E S

GODDE GE NIE BIJ

Adams

Baai

DANCING
DISCOTHEEK

SLACHTERIJ JAN GOOSSENS

*

~~

STATIONSSTRAAT 5
DEURNE

"DE PEELPOORT"

DE KEUT"
SPOARSTRAOT 21

op de mert

vur oèw brulufte· en aander fisten
Eig.: A. VAN DE GOOR
...... *

Vur lekkere
BAMI SCHALEN
NASI SCHALEN
HANE
SATÉ
HAMBURGERS

/

Voor alle bankzaken

N.M.B.

r

--

··-

--

nao

sk

Schon tapiit en schon
gerei um durop te zette

uw bank/·

en zö al meier

-

·S
Nrd. Koninginnewal 4
HELMOND

TOT 's MORGENS 5 UUR OPEN

-~

*
Kantoren: Deurne, Kerkstraat
Helmond, Markt
Someren, Laan ten Rode
I•

*

bai

SWINKELS

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK N.V.

1N DE KERKS T RA 0 T

Vur alle manskèrels en iööng

Kléirrewinkel

Hof leverancier
van de Peelstrekels

TILLEFOON 23 82
MEULEPEEP 4
... " ...

~················

Praotdoweze
Kiejkkaste
(ook gekleurde)

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

FA. KUIJ·.pERS & ZN.

· Voor kwaliteit

MEULENPEEP TWEIIB - DEURZE
N.V. DtlTILLllRDUlJ • ll. DUUCZWAGlll AL • ICHflOAM

Wij maoken ook overal stroom hin bii
allie.

Hillemol oitgevat

'J:o

VRIEJS~KES

ELECTRA

E

VLIS

VOORBIJ

ZANZl-BAR

t

N.V. BOTIM

