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PROKLEMAOSI~ 

Nu mijn proclamatie tot Prins Leo de Eerste, na heel wat denken en gissen een uf 
heus feit is gewocden, ben ik blij een woocdje tot alle carnavalviecende Deumena- 1_

1 ren te mogen richten in onze · eigen Peelstrekel. De evolutie-theorie, door zovelen 

sterk betwijfeld, laat nu alleen maar 'n vaststaande feit achter, daar op zaterdag 

17 januari ten aanschouwe van een groot aantal Peelstrekelinnekes en Peelstrekels 

de evolutie van dier tot mens heeft plaatsgehad. Deze geweldige ontwikkeling ging 

stapje voor stapje, om de spanning ten top te doen stijger.. Dank zij de enthousiaste ~ 

ontvangst door de Strekelinnekes en Strekels smolt de plankenkoorts als sneeuw 

voor de zon. Hiervoor nog hartelijk dank. 

Ook Prins Jan IV, de hekkensluiter van 't eerste tiental prinsen, rest nog een 

woord van dank, alsmede de Raad van Elf, die de evolutie een feit heeft doen 

worden, waarbij ik heel speciaal denk aan het bestuur van onze Carnavalsvereni

ging, dat ook dit jaar, het 12e in het Peelstrekelrijk, zeker niet zal nalaten de 

~arnavalsdagen, samen met jullie allen, tot een groot feest te maken. Ook de 

politie van Deurne dank voor de jaarlijkse begeleiding van de optocht. 

Peelstr ~ kelinnekes en Peelstrekels, doe dit 12e jaar je uiterste best om er een dol 

dwaas, gezellig feest van te maken. 

ZET 'MOP!! 

Alaaf, 

PRINS LEO 1 
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BIJ 'N GOEI GLESKE BIER 
HEDDE IN CAFÉ 

L. VAN BAKEL 

IN 'T HAOGEIND 
VEUL PLEZIER! 

HET JUISTE ADRES 
voor alle 
LEVENSMIDDELEN 
DIEPVRIESPRODUKTEN en 
BROOD 

Tevens depöt Stomerij "Palthe" 

Beleefd aanbevelend, 

UW !FA-KRUIDENIER: 

H. VAN DOORNE 
Helmondseweg 70 Deurne 

voor alle rijbewijzen 

en verlengen van rijbewijzen 

Nieuw lesmateriaal 

'N RIJBEWIJS VOOR LAGE PRIJS 

Stri.f bosch 
AUTORIJSCHOOL 

Stationslaan 17 - Deurne - Tel. 2717 

ERKEND GEDIPLOMEERD 

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

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE 

Peters-Tegelaars 
in de Burgem. van Beekstraat 8 zijn! 

" 't Spinnewiel,., 

SAJET 
ZöK 
en trallerhand 
GARE 
urn te breien 

Meulenstraot 9 

Voor diverse soorten 

BROODJES 
EN GEBAK 

naar luxe brood- en banketbakkerij 

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

Disco Bar 
,P onderosa', Someren 

wenst alle Peelstrekels 

en Peelstrekelinnekes 

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 ilme klap en 
zeker zo goejjekouwp as op un 
aander. 

GRUUNTES 
vors of in blik 

FRUIT 
van hier of weid weg 

* 
Gerard van Dijk 

HAAGEIND 9 - TEL. 24 88 

Gezellig uit in 

Bar "La Perle" 

DICK EN NELLY 

VAN GOCH 

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 

Voor al uw groente 

en fruit 

bent u bij 

Jo van Gog beter uit! 

Zeilbergsestraat 90 - Tel. 37 12 

- - -- ~--------------,----------__.:._ ____ _ 
VOOR AL UW 

bedrijfskleding 

slaagt U natuurlijk bij 

CONFECTIEFABRIEK 

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

naar 

Voor alle 
timmerwerken 

AANNEMERSBEDRIJF 

JAN . VAN DE-MORTEL 
Helmondsew~g 91 Telefoon 2638 

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

VAN GOCH'S 
Brandstoffen- en oliehandel 

Tel. 33 85 

TAXI-BEDRIJF 

AUTOVERHUUR 

S. MANDERS 
Zeilbergsestraat 113 

Tel. 22 59 

Wilde ge een kuuske of 

non bag koupen 

of verkoupen? 

Dan moete ge US bai 

THIJ BERKERS 
op de Millesen daik anloupen 

TELEFOON 25 59 

't Is dè ge ons nog nie kent 

mar as ge eenmaal bij ons bent, 

K waliteits
aardappelen 
bestellen 

Wim Reemers 
bellen 

(Groothandel). 
Griegstraat 7 
Deurne 
Tel. (04930) 34 22 

Voor alle assurantie

en bankzaken. 

Kantoren: Deurne, Kerkstr. 28 

tel. (04930) 24 68 

'Bakel tel. (04929) 3 68 

Assurantiekantoor 
J. A. Swinkels 

As ge gin pak an het 

van Huub Wismans ... 

19 
zet dan mh gereust 

·n masker op 

want ge bènt nerregus 

Voor 
DIBPVRIEZERS 
WASAUTOMATEN 
KOELKASTEN 
EN SERVICE 

Uw adres: 

J. v. d. Kerkhof 
Bakelsedijk 54 Helmond 

Telefoon (04920) 2864 

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 

vuul d'oe eigen toch weer opoe gemak, 

op die'n ouwe Deurnse plak. 

"DE POTDEKSEL'' 

H. M. Bruggenwirth
van Nunen 

Gewoon auto's en urn deftig te trauwen 
Kampeerwagens en buskes voor de bil 

famielie 

Kan de ge altaid bij ons hueren 
Ge kaant bij ons ook auto lere raaien _..,,,--

~ 

rookartikelen : suikerwerken 
EN GROS 

EN DETAIL 

DEURNE 

Markt 11 

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

· ~ 



GROWET BOE RE BAL / 
DONDERUS VUR KARNEV AL 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 

ORKEST "DE HOSBENGELSU 

TOEGANGSPRIJS VUR DITTE GROWET FIST IS F 3,50 

CARNAVAL 1970 

IS WEER IN 

KANNEN EN KRUIKEN 

Herinnert u zich nog Carnavals
zondag van vorig jaar? Onze car
navalsoptocht zou uitrukken, maar 
koning winter besliste anders. Car
navalsmaandag was 't nog iets erger 
en 't bestuur zag geen andere uit
weg dan zowel de grote als de kin
~eroptocht af te gelasten, wat ach
teraf zeer juist bleek te zijn. 
Echter met de algehele medewer
king van de geestelijke en wereld
lijke overheid, moch!en wij op 1 ste 
Vastenzondag (een unicum in de 
carnavalsviering) toch nog uittrek
ken. En toen liet de bevolking van 
Deurne zien, waarin het groot kan 
zijn. 
Bij net vertrek om half drie precies, 
de weergoden hadden ons nu ook 
de hand toegestoken, omzo:>mden 
een niet te schatten massa memen 
het parcours. Geen enkele wagen, 
groep of muziekgezelschap liet ver
stek gaan. Liefst 5 prinsenwagens 
gaven kosteloos acte de presence. 
Nog weken later was deze grote 
en prachtige optocht het gesprek 

van de dag tot ver in de omtrek. 
Het was een pracht reclame voor 
Carnaval in Deurne. 
Ik meen bovenstaande nog eens 
de revue te moeten laten passeren 
om te bewijzen, wat er met samen
werking is te bereiken. 
De voorbereidingen voor dit car
navalseizoen zijn weer vlot verlo
pen. 
De carnavalscourant ligt ter perse 
en krijgt u gratis thuisbezorgd. Bij
zonder dank aan adverteerders en 
begunstigers. 
Op Prinsenavond is onze nieuwe 
Prins Leo I uit het berevel gekro
pen. Ben ervan overtuigd dat het 
Peelstrekelsvolk het op prijs zal 
stellen, dat we nu de 2de Prins heb
ben uit de parochie Wals berg en 
hij deze op enthousiaste wijze zal 
vertegenwoordigen. 
Prins Jan de 4de en zijn Prinses 
heeft zijn regeringstijd afgesloten 
na ons op een voorbeeldige wijze 
te zijn voorgegaan. Weet zeker dat 
de glorieuze carnavalsoptocht 1969 

Ca rnavalsschlager 
1970 

Zo moet 't 

Karnavalle mi z'n alle, 

Ja, dè doen we toch zö graag 

Saome klinke, lekker drinke 

wij 'n stuk in onze kraag 

Karnavalle mi z'n alle 

voor hem onvergetelijk zal blijven. 
Echt jammer dat we hem niet voor 
een andere functie in onze vereni
ging konden strikken. 
De grote optocht met medewerking 
van onze collega's uit St.-Joseph 
en Zeilberg zal zeer zeker ook dit 
jaar weer slagen, terwijl de kinder
optocht op maandag bij goed weer 
eveneens een succes zal zijn. 
In de kas van onze vereniging is 
weer voldoende aanwezig om even
als vorig jaar eenieder die daar op 
rekent, en volgens ons gebruik daar 
recht op heeft, iets thuis te bezor
gen. 
Voor de medewerking van onze 
Hoogedelachtbare Heer Burgemees
ter, Wethouderscollege, adjudant 
Voets en zijn corps voelen wij ons 
ten zeerste verplicht. 
En nu Prins Leo I, Vorst Hein, 
Raad van Elf, Dansmarietjes, Hos
bengels en heel 't Peelstrekelsvolk 
op naar Carnaval 1970. 

Met Carnavalsgroeten, 
W. GEERTS, voorzitter 

HOEPS' 
Stukkie schrijven ? 
Eerst m'n prinsenmedalje om doen, lui! 
M'n boerenkiel is in de maak! Hup franka! 
Wat ik vind van karnaval? 
Karnaval is gewoon een hartstikke fijne tijd, omdat 
mensen met elkaar hartstikke gezellig zijn! Dat is 'tl 
Hoeps! Karnaval is zo maar een eindje weghossen 
zonder kapsones en wat lekker rotzooien met jezelf 
en anderen zonder al die ??? van gewoonlijk! Hoeps! 
Lui, mijn zegen hebben jullie! Ik die van jullie. ook? 
Wat zei Tijl Uylenspiegel ook weer: "maak je borst 
en je glas maar nat ... " of was het van vader Cats? 
Weet ik veel! In ieder geval: "leve de man die het 
bier uitvond" en leve de karnaval! Lekker gek doen! 
Hoeps! 
Ik vind karnaval het fijnste feest van "samen delen". 
Kom 'ns aan! 
Iemand met een wijwatergezicht zei: Karnaval? Mas
kers op! Foute boel! Snapt er geen donder van! 
"Wie is wie" is geen punt, vinden jullie wel? Al die 
trammelant. Jammer dat 't alleen met karnaval zo 
duidelijk is! 
Niet om :iat we zat zijn, gaan we karnaval vieren, maar 
omdat met "het" zijn! Hoeps! 
Over dit "het" hebben we het nu niet. Laten we het 
gezellig houden. 
Snappen jullie al deze onzin? Geeft niet! Dag en de 
groeten! 
... en een komputer dacht: 

De onzin -van karnaval kan ik niet vastleggen! 
En ik dacht: juist daar heb ik je! 

... en een ko:>ter dacht: 
Karnaval, mijn straatje! 

... en een zakenman dacht: 
Mij zullen ze niet hebben! 
Karnaval is van mij! Gelijk heb je! 

... en een meisje dacht: 
Weet ik niet! (zie onder). Dit moet ze zelf maar 
denken . 

. . . en een kapelaan dacht: 
Weet ik wel! Jullie ook? 

... en een pater dacht: 
Hoeps! Dit denkt zo gezellig weg. 

Dag en de groeten! 
Karnaval is van ons. 
't Is voor "die 't vatten kan!" Niet te veel vatten ! ! 
En die met zichzelf in de knoop zit, moet eens echt 
gezellig karnaval gaan vieren, daar knap je van op! 
"Deze pil" echt aanbevolen! (zonder verbod van Ro
me! Hoeps!) 
Amen! 
Gegeven te Deurne, Kerkstr. 17 
Bertien Rompa ... :Zo maar iemand van karnaval. 
Hoeps! 

Jinja-Bar - Eethuis 
Danse, hosse, op 't bal 

We gaon nie nao huis vanaovend 

Vanaovend . . . • vanaovend 

Bai P. Althuyzen kaan de ge uurst 

goewd drinke en hedde dan 

honger dan kaan de ge goewd ète 

We gaon nie nao huis vanaovend 

Want daorveur is 't karneval. 

Stesjonstraot 132-134 

} 



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

* VERZEKERINGEN 
* HYPOTIIEKEN 
* FINANCIERINGEN 

Ook verzekering zonder 
rijbewijs mogelijk 

Assurantiekantoor R IJ N D E R S E N C 0. 
LIESSEL - TELEFOON 3 21 

Jantje 
Goossens 

d'n bakker 
in de Visser! 

..,...." .... " .. "" ........ " .. .,,.... .. " .... " ....... "."."" 
"Sex is 't grootste plezier dat men heb
ben kan, zonder erbij te lachen." 

* 
"Waar ga je heen?" 
"Naar Wenen, daar is mijn schoonmoe
der gestorven". 
"Ja ja, Wien bleibt Wien". 

* 
Ferdinand is bij Lora. Als de telefoon 
gaat in de hal, trekt Lora zich vlug wat 
aan en gaat luisteren. 
"Wie was er aan" vraagt Ferdinand. 
"Mijn man, hij liet me weten, dat hij nog 
niet naar huis kon komen, daar hij met 
jouw nog in een gewichtig gesprek ge
wikkeld was". 

* 
In een hotel in Deurne logeert een mijn
heer. 's Avonds belt hij, dat zijn kamer 
te koud is. Een van de meisjes neemt de 
telefoon, en antwoordt: "Dat spijt me, 
maar ik mag mijn plaats op 't ogenblik 
niet verlaten". 

.......... .,,....,._. ________ , ____ ,,.,,,._. _________________ ._. .... 

Gebr. Lutters 

AANNEMERS VAN ALLE VOORKOMENDE 

BOUWWERKEN 

Tijdens de Carnavalsdagen 

dansen 
in zaal 

RICUS THIJSSEN 
Aanvang 5 uur 
Orkest: The After Five's 

ZATERDAGS FANFAREBAL 

··--.-."-."-.----------·-----------·-·-·-·-·-·-·----.-.-. 
Jan: Goeie God, wat heb ik toch een 
schulden. Van de zorg kan ik 's nachts 
niet slapen. 
Piet: Hoe hou je dat uit? 
Jan: Ik slaap overdag. 

* 
Peter: Nu wat zei je vrouw dat je zo 
laat thuis kwam ? 
Paul: Nou eigenlijk helemaal niets, en 
die twee voortanden wou ik zo wie zo 
laten trekken . 

* 
Trudi tegen haar riendin Anabella: "Je 
bent verschrikkelijk verkouden Anabel". 
"Zal wel zijn" zegt ze: "Iedere morgen 
uit een warm bed n dan naar huis". 

* In een park zijn drie jongens: 
De een laat een vlieger op. 
De tweede speelt voetbal. 
De derde kijkt naar naakte meisjes in 
'n tijdschrift. 

Een heer die voorbijkomt vraagt wat ze 
later willen worden. 

~ 
De lste piloot 
De 2de voetbal-ster 
de 3de volwassene . 

··---·-------------------------------·-·-·-·--------------. 

HET ZAL JE KJ:ND MAAR 'WEZEN! 

UM LEKKERE 

VIS 
te èten 

moete ge 

VERDONSCHOT 

nie vergète. 

* 

M. VERDONSCHO·T 
JAN v. GOYENSTRAAT 10 

TELEFOON 23 36 

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 

Voor N.S.U. 

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 

Bavaria bieren 
en 

3-Es limonades 

Vertegenwoordiger: 

P. J. SWINKELS -

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 

Vor veul leut 
en veul gein 
moette ge bal de 

KWIKBAR 
zijn. 

J. Manders - Zeilberg 

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. - Deurne 
Effecten Sparen 

GARAGE PRINSSEN 

Deviezen 

Reischeques 

Persoonlijke leningen 

Safe loketten 

Verzekeringen 

Financieringen 

KERKSTRAAT 32 - DEURNE TELEFOON 26 79 HELMONDSEWEG 9 - TELEFOON 3242 



Carnaval '70 
Enkele dagen geleden, het was 's avonds en erg don
ker, liep ik een van de grote organisatoren van de 
Peelstrekels tegen het lijf. 
We stonden even goed te praten, - want hij is ne 
goeie mens, - toen zij hij tegen mij: "Noud, gij 
zoudt best eens een stukske kunnen schrijven voor 
de Carnavalskrant". Ik zei toen: "Dè weet ik toch 
navanant nog nie zo krek". Ik denk altijd even na 
voor ik ja zeg, dat heb ik op de gemeente wel ge
leerd. Maar tegen zoveel goede praat kon ik niet op 
en ik heb "ja" gezegd. En als ik ja zeg dan houd ik 
me er aan. Ik heb hem nog gevraagd wat hij van 
mij verwachtte, maar hij zei alleen, dat ik het zo 
moest doen, dat het niet te saai was. En dat ga ik 
dan maar proberen. 
Carnaval is een humoristisch feest. moet plezie
rig zijn en daar zijn middelen voor. Je kunt een mom
bakkes opzetten of met je feestneus meedoen aan een 
optocht of gaan kijken, een carnavalsbal meemaken 
of gewoon gek doen. Als het maar niet te ernstig is. 
Zoals die man, die ik gisteren tegenkwam in de 
Stationsstraat. Hij liep langs zijn fiets met een enorme 
doos achterop. Ik vroeg hem: "Wat zit er toch in 
dat pak?". Hij antwoordde heel nuchter: "Een kuip". 
Omdat hij zo voorzichtig deed, werd ik nieuwsgierig 
en vroeg: "Wat zit er dan toch wel in die kuip?" 
En doodnuchter deelde hij mij mee: "Dat is een 
kuip voor een paling en daar ga ik mee zwemmen 
in het instructiebad aan de Molenstraat". "Maar", 
zei ik, "zover is dat toch nog niet"?" "Dat weet ik 
wel", zei hij, "maar mijn paling is er ook nog niet". 
Ik wil maar zeggen, dat echte carnaval humor ver
onderstelt en dat je dagelijks meemaakt dat die er 
wel is, maar dat we dikwijls veel te gewichtig doen 
om humor een kans te geven. Toen ik laatst benzine 
tenkte, stond daar een chauffeur en die vroeg aan de 
pompbediende: "Heb jij ooit zo'n kleine politie
agent gezien?", - hij hield zijn hand op de hoogte 
van krap 1,50 m. - "Nee", zei de pompbediende. 
"Klopt", zei de chauffeur, "want die zijn er geen" 
De pompbediende werd kwaad, hij vond blijkbaar, 
dat hij voor de gek gehouden werd. Dat is nu juist 
wat je met Carnaval fout vindt, je moet humor weten 
te waarderen. Heel Nederland leest de boeken van 
Toon Kortooms. Waarom? Omdat er de humor van 
de peel staat opgetekend. . 
Soms denk ik dat deze humor gaat verdwijnen, dat 
echte typen aan het uitsterven zijn. Maar met carna
val vind je het weer terug en dat doet e n mens 
goed. 
Dat er carnaval wordt georganiseerd is g d. De 
humor en de spot moeten niet verdwijnen. Want de 
humor kruidt de saaiheid van het alledaag . 
Daarom wens ik allen die zich inzetten voor de car
naval succes toe. Veel plezier deze dagen in de hoop 
dat er .iets van blijft hangen heel het jaar. Alaaf. 

A. J. JA OBS 
Wethoud r 

BEGUNSTIGERS 
1969-1970 

1. C. A. Wouterse, Dir. Algemene Bank Nederland, 
kantoor Deurne. 

2. Architectenbureau G. A. J. Hurkmans, Derpse-
straat 10, Deurne. 

3. P. Martens, Stucadoorsbedrijf, Deurne. 
4. T. Hartjens, Foto-atelier, Deurne. 
5. J. v. Rooij, Horlogemaker, Deurne. 
6. J. v. d. Eijnde, Schoenwinkel, Deurne. 
7. J. Hendriks, Loonbedrijf, Deurne. 
8. H. Dille, ArchiteCt, Deurne. 
9. W. Hendriks, Loonbedrijf, Deurne. 

10. F. E. v. Tilburg, Dierenarts, Deurne. 
11. N.V. Appendagefabriek Hoogeveen, Indumastr. 

15, Deurne. 
12. "Jndump" ederland N.V., Energiestraat 5, 

Deurne ed.) (04930) 34 15. 
13. "Hollandair'', Energiestraat 5, Deurne (Ned.), 

(04930) 29 97 - (02550) 1 41 51. 
14. Wifra Sport Deurne. 
15. Farbianca ' .V. Drukinktfabriek, Deurne. 
16. Jac. Goossens, Steenfabriek, Deurne. 
17. J. Boumans, "Botim", Deurne. 
18. Firma Harotex, Deurne 
19. Drukkerij Gebr. Nies N.V., Deurne. 
20. P. We terlo Aannemer, Deurne. 
21. Jo Blaauw, Deurne. 
22. Th. . Baars, Spuiterij en uitdeukbedrijf, Vli rden 
23. P. Bruggenwirth Drankenhandel, Deurne 
24. Bavaria Brouwerij Lieshout. 
25. Beg. M. v. Doorne, Deurne. 
26. C. Steijn. Hendrix's Voeders N.\ • B xmeer. 
27. J. Wijnhoven. Architect, Deurne. 
29. H. v. Doorne, Deurne. 
30. W. \ Deur_ en. 
31. J. Vermeer, Hoofd BLO, Deurne 
32. Accountant ·antoor H. Kusters. )m r n 

ZWANEZANG 

Nu ik als Prins Jan IV geschiedenis geworden ben in de his
torie van het Peelstrekelrijk, ben ik blij nog enige woordjes van 
afscheid te mogen prevelen aan alle Peelstrekelinnekes en 
Peelstrekels. Ik heb mijn scepter en steek met het grootste 
vertrouwen overgegeven aan Prins Leo I, die reeds op zijn 
eerste avond bewezen heeft een waardig Prins te zijn. Prins 
Leo I, ik wens je heel veel leut in je komende ambtstermijn. 
Vele woorden van dank wil ik overbrengen aan het Bestuur, 
Raad van Elf, Dansmarietjes en de Hosbengels voor alle 
medewerking die ik van jullie gekregen heb, vooral in mijn 
sneeuw- en ijstijd. 
Dit is tevens een mooie gelegenheid om alle Peelstrekelinnekes 
en Peelstrekels onder ogen te brengen dat het feesten van de 
Carnavalsvereniging slechts één klein facet is van de totale 
organisatie. Wisten jullie, dat er elk jaar 4000 snoeppakketjes 
gemaakt worden met een totaal van 40.000 artikeltjes? Wis
ten jullie dat er voor 500 bejaarden een traktatie rond
gebracht wordt? Wisten jullie dat alle Deurnese zieken van 
het Peelstrekelrijk een fruitmand krijgen? Wisten jullie dat 
deze krant door de Raad van Elf in de bus gestopt wordt? 
Dit ~ijn enkele dingetjes, die achter de schermen gebeuren, 
en die voor een outsider onbekend zijn en zelfs ongeloofwaar
dig lijken. Dit is een perfekte organisatie en als de Carnaval 
begint is het werk gedaan. Vele grote pluimen op de steken 
van dit Bestuur en Raad van Elf, die zorgen voor onze jeugd, 
bejaarden en zieken. 
Tot slot Peelstrekelinnekes en Peelstrekels wens ik jullie met 
Prins Leo I zwierige dagen van leut en plezier en als klap
stuk een prachtige Deurnese optocht. 

, 
1 

OUD-PRINS JAN IV 

Voor de mooiste 

gevelsiering wordt 

•• 
ee·n pr1JS 

uitgeloofd van 

f 25, - en f 1 0, -

Scho tapiit en schon 
gerei um durop te zette 

t 

DITTE IS 

KENT JE 

MAGAZIJN 
"DE. MOLEN" 
STATIONSSTRAAT 34 - DEURNE 
TELEFOON 24 04 

Uw adres voor: kinder- en wandelwagens, reiswiegen 
kinderstoelen, boxen, babysitters, autozitjes, hobbelpaarde~ 
boxdekken, wandelwagenzakken, regencape's enz. 

bai SWINKELS 
IN DE KERKSTRAOT 



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. 

H. Ku.sters 

Someren Laa:n te:n Roode 7 

aJles 
OIR 

. <op, 
te 

:itten ..• 

stoelen, fauteuils, krukjes 
banken en bankstellen bij 

BIJ WONINGINRICHTING 

" 

DRIESSEN 
MOLENt.AAN 1 DEURNE TEL. 26 90 en 31 31 

In elke friture 

• Kroketten 

• Nasi - Bami 

• Fricandellen 

• Gehaktballen 

van 

Beek ers 

\DEURNE\ 

N iet g<:woon lekker, 

maar extra lekker! 

DERPSESTRAAT 48 - DEURNE 

TELEFOON (0493 0) 20 50 

Dansen 
* 0 R K EST "THE MUD DL ERS" 
Ze speulen veur oew in 

Zaal BEKKERS 
Z1111dags dawe11 va11a/ 6 uur 

1\1aandag t' ll di11sdag 

1·trna/ 6.30 uur 

De Prins en de Raad van Elf kumt ok bij ons 
N ao '.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 

W'e • • 
~1J:l1 er ~P de ~ereld om mekaar . • • • 

Uit voorraad 

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

Alle soorte hout en plate in verschillende 

dikten en mate. 

* 
ALLES TEGEN 
CONCURRERENDE PRIJZEN 

HOUTHANDEL~ZAGERIJ 

L. HOLTEN 
Veldstraat 27 - Deurne - Telefoon 2336 

Me de 

bussen van 

Sjefke 
van Goch 
kaande ge 
overal komme ! 
Telefoon 23 75 

Touringcars van 17 tot 55 personen 

De grote vier 

MOPS 
* OUDE JENEVER 

* JONGE JENEVER 

* CITROEN JENEVER 

- * BRANDEWIJN 

maken uw Carnaval tot een 
onverget.elijk festijn ! 

N.V. DISTILLEERDERIJ 

"DE PAPEGAAI" - DE,LFT 

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

• 



H. v. d. Berkmortel 
v.h. Fa. Frunt 

Deurne Hellemanstraot 49 
Tel. (04930) 38 40 (b.g.g. 20 80) 

Vert. Wilhelmina biljart - Voetl,>al
spelen - Agenturen in biljarts - Tafel
biljarts - Handel in biljart-artikelen -
Stopbiljarts - Reparatie-inrichting 

Vur oew broud 

J. RAKELS 
KRUISSTRAAT 

Voor carnavalsgoed 
naar: 

WILLIE GOOSSENS 
KERKSTRAAT 2 
DEURNE 

Nauw, vroag 't mer an onze klanten, 

Onze service kèènt gin kanten. 

Wa ik dur naw mi wil zeggen: 

Kom 's bij ons, dan zal ik 't uitleggen. 

KEES MANDERS 
MILHEEZERWEG 27 
DEURNE 

.•.•.• -.-........ " .•.. -.-.-.-.-J-.-.-.-.-.-.-."" .• -.-.... -." ... 

Vuulde ouw eige flaauw 
van de honger of de dor~ 

Café-Bar "De Schop" 

A. J. v. d. Wijdeven-
van Hoék 

Stationsstraot 50 Deurze 

VOOR AL UW 

KRUIDENIERSWAREN 
GROENTE 
FRUIT en 
VLEESWAREN 

Knijnenhurg' s 
levensmiddelenbedrijf 

MARKT DEURNE 

KW ALITEITS
AARDAPPELEN 
BESTELLEN 

W. REEMERS 
BELLEN 

Helmondseweg 35 Telef. 34 22 

GROOTHANDEL 

PRINS LEO 1 EN RAAD VAN ELF ZULLEN 
BEZOEKEN AFLEGGEN VOLGENS ONDERSTAAND SCHEMA: 

ZATERDAG 7 FEBRUARI 1970: 
Afhalen sleutel Gemeentehuis 
Bal Fanfare Wilhelmina, Vlierden 
Bal Koninklijke Harmonie Deurne 
Bal Sportvereniging S.V. Deurne 
ZONPAG 8 FEBRUARI 1970: 
Café Denn lucht 
Café Verbakel 
Hotel van Baars 
Jinja Bar 
Hub. Kuipers 
Residentie 
MAANDAG 9 FEBRUARI 1970: 
B.L.0.-school 
Grote kinderoptocht 
Café-Bar San Remo 
Snackbar Wijdevenne 
Café-Restaurant v. d. Munckhof 
L. v. d. Steijn 
Zaal Bekkers 
Wilbert Tamboers Soos 
Residentie 
DINSDAG 10 FEBRUARI 1970: 
Koffiehuis v. d. Berkmortel 
Ouden van Dagen, Patronaat 
Ziekenhuis 
Boerenbruiloft Markt 
Ouden van Dagen, Wasberg 
Café v. d. Putten 
Zaal van Moorsel 
De Peelpoort 
Cafétaria v. d. Berg 
Residentie 
Terugbrengen sleutel Gemeentehuis 
Verbranding Peelstrekel 

ca. 

ca. 

19.30 uur 

18.00 
18.30 

.15 
20.00 
20.15 
20.30 

10.45 
14.00 
15.30 
16.15 
17.00 
18.00 
18.45 
20.00 
20.30 

uur 
uur 

uur 
uur 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

uur 
uur 

13.00 .JlUr 

14.00 uur 
15.00 uur 
15.45 uur 
16.15 uur 
17.00 uur 
18.00 uur 
18.45 uur 
19.30 uur 

23.30 uur ! 4""..,....,,. 

Route 

kinderoptocht 
maandag 
Vertrek 1.45 uur. 

Tramstraat - Stationsstraat - Lage Kerk - Martinetstraat • Markt 
Visser - Kruisstraat • Kerkstraat • Markt. 
Opstellen om half twee Romeinstraat. 

------------------
BERICHT 

De deelnemers aan de kinderoptocht kunnen de prijun afhalen 

of uitzoeken bij de adverteerders van "De Peelstrekelskrant 

1970". 

H.H. Winkeliers. Waardebonnen inleveren bij Hotel Goossens en 
Fr. v.d. Kerkhof, Kerkstraat 15 • 

. ""."".""" ..•...... " . .,.. ..... "" .. """ ...••.. "" .......... "."" ............ ".".""" ... " .••. " ...... "." ... " ........ ..... 

WIE MET DE CARNAVAL 
LEKKER WIL SMULL~N 

kan de" maag bij 

BAKKERIJ BOSCH 
goed vullen. 

Heuvelstraat lb Telefoon 26 19 

Ook hij de 

DEURNESE 
GE 

is het Carnaval 
en houden de paarden 

heus niet op stal 

BEN DE NAO DIE DAAG 

NOG NIE MUUG 

dan pak ok ens 

een pert b~j den tuug 

.• "" .............. "." ... " ..... " ...... """""."." .. " .. " ..... 

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. 

Voor de Kamaval hebben wij 
LEUKE HAARVERSIERINGEN 

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

DAMESKAPSALON 

~~SWART~~ 
Telefoon 2838 

Let op! 
't Is geen gerucht 
IN DE LANGSTRAA T 
met Carnaval 

MUZIEK EN DRANKEN 

Café 
,,DENNENLUCHT" 

VANUIT MIERLO-HOUT 

WENST U 

Familie Cla11S-" 
van Mullekom 

Snackbar "Sanna" 
PRETTIGE 

CARNA V ALSDAGEN 
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VOOR DE PEELSTREEK 

EN AL ONZE PEELSTREKELS 

GOEIE BRILLE 

EN GELOZIES 

Theo Martens 
Spoorstraat 43 

Voor al uw 

GROENTEN 
EN FRUIT 

* 

FRANS CRUYSEN 
ZEILBERG 

Wilt u gezellig winkelen? 

Dan naar 

Centra 
BERTRAMS ZELFBEDIENING 

Uw bakker 

legerings 

Uw kruidenier 

VUR STOOK 

EN OLLIE 

* 

Textielstraot 2 
Deurne 
Telefoon 04930-3603 

FEEST 
artikelen 
VOOR CARNAVAL 

Vur Mombakkeze, smink en pruike, 
Medali , snoorz n - ónolie om Ie - · r te rui ·en, 
Hoefde ge nie weit van hois: 
Op dè gebied zijn we van alle merte tois. 

De Wasser 

Profiteerde U al 
van onze 
M.V.-KOOPJES? 

BOERENKAMPS 
Kruisstraat 6 
St. fosephstraat 6 
Liesselseweg 12 

Tel. 2692 
Tel. 2369 
Tel. 3367 

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

J. VAN BOMMEL 
VéGé 

Helmondseweg 38 Deurne Tel. 2723 

VéGé 
Ge kaant bij ons van alles 
veinden om te èten 

* 
JO VAN GOCH 

St. Joseoh Telefoon 29 89 

Mé dees dolle daog 
komde gellie toch zeker 
is an bij 

CISSY en JAN 
* In de bar San Marino 

' ' 

hebbe ze 't gelaèk 
van biejer tot vino 

Ok me de carnaval 

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

ALLE VERZEKERINGEN 
FINANCIERINGEN - IWPOTHEKE 
PERSOONLUKKE LENINGEN 

uw adres: 

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

UW ADRES 

VOOR BROOD 

EN BANKET 

P. Hoebers 
Helmondseweg 38 - Deurne - Tel. 3025 

Reemers grünte 

Reemers fruit 

munt toch bove alles uit 

* 

Speciaal adres 
Vör 't opmaoke van fruitmaande 

WIM REEMERS 
Heuvelstraot 27 - Deurze - Tel. 22 98 

GARAGE 

VAN HAM 

Sirncadealer - Autohandel 

Helmondseweg 18 Tel. 2493 Deurne 

~-------------~-----------------------------------------------
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. 
Sinaasappèls, 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 

Uw Brug groenteman 

BEKIJK UW LEUT 

DOOR DE PRIJZENBRIL 

VAN 

kruidenier 

Tel. 2750 

G. LIEVENDAG 

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 deri top. 

Sigarenmagazijn en kappersbedrijf 

EMILE BERKER$ 
Stationsstraat 38-40 • Telefoon 36 62 

Wilde ge L E M P K E S 

die kaande ge bij 

Franka Goossens 
vingen. 

ELEKTRO EN KUNSTHANDEL 

Spoorstraot vieër Deune 

Wie altijd koopt de beste waren 4ii 
~ 

Baars-de Kleijn 

Zál 1zich veel leed en zorg besparen ! 

KEURSLAGER 

v. 
ALTIJD EEN KLASSE BETER ! ! 

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 

Ie 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 Leo J 

aan het roer ! 

I . 

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

ORKEST 

TOEGANG VRIJ! 

Hotel v. Baars AAN HET SPOOR 

Ook de ADMA op de Heuvelstraot 
stikken met de Carnaval genne draot. 
Wij gunnen allen heel veel lol 
en doe maar eens een paar dagen lekker dol 



l nternationaal transportbedrijf IN 

• TANKVERVOER 
• DIEPLADERS 
• TEXTIELVERVOER 

DE,URNE:'S 
CONFECTIE 
ATELIER 

DECO NA Groeneweg 11 
Deurne • CONTAINERVERVOER 

\ 

LIESSELSEWEG 120 • DEURNE • TELEFOON (04930) 24 65 

Fa.G.Ugen&Zonen * 

* 

1s 't plezierig werreke 

vur joong Peelstrekelinnekes 

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

B. A. HIELT JES-
V AN DEN BOOMEN 

Kerkstraat 18 Deurne 

As ge un fles snèvel wilt kaupen, 

dan moete ge us bij Huub anloupen. 

Slijterij 

H. v. d. H E, IJ D E N 

RUND-, VARKENS- EN 
PAARDENSLAGERIJ 

L. WOUTERS-

MARKT 7 

v. d. EIJNDEN 
Voor al uw vlees 

en de fijnste vleeswaren 

Martinetstraat 18 • Deurne - Telef. 28 64 

H. J. W. Aldenzee & Zn. 

Aannemer 

HELMONDSEWEG 90 - DEURNE 
TELEFOON 23 90 

Uw bakker 

Uw Klim-op 

kruidenier 

Theo van de Mortel 
Liesselseweg 16 - Deurne 

Een Alaaf van DE-GO 
Drei dagen geregeld an de 
zwier, is een hele stunt, mar 

witte dè ge vur SNOEPERIJ 
bij ons goe terègt kunt. 

P. Derks-Goossens 
Visser 15 - Deurne 
Telefoon 2117 

'T ZAL WEL WER GOE 
WORRE PILSTRIKKELS 1 

ZONDAG 

Uw adres voor 
'N NIEUWE FIETS 
en voor al uw 
RIJWIEL-
REP ARATIES 
is nog steeds: 

Derpsestraat - Romeins ~at aat - Pastoor Harry v. d. Kerkhof 
Roesplein - Tramstraat - Stationsstraat - Lageker~~ ~ rt: :~:~= == =~~~~ :::~ L -- ~~ Martinetstraat - Markt - Visserstraat - Kruisstraat -
Kerkstraat - Molenlaan - Limburgstraat - Molenstraat 
- Markt - Stationsstraat - Ontbinding bij 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 döor 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 aanstoot 
geven. Hieronder wordt ook 
verstaan 't zingen van liedjes, 

die niet door de beugel kun

nen. 

DEELNEMENDE· KORPSEN: 

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
gelijk. 

Art. 11. Gevallen, waarin niet is voor
zien worden door het bestuur 

beslist. 
Deurne, tebruari 1970 

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 - Hofkapel Koninklijke Harmonie 
Deurne. 

Alle deelnemers aan de optocht zUn verplicht zich via Derpsestraat om 2 uur 
bij hun nummers op te stellen. 

DE PRIJSUITREIKING 

De prijsuitreiking zal geschieden door Zijne Hoogheid Prins Leo I 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 regio
nale pers. 

Symbolisch nemen wij afscheid van carnaval 1969-1970. 

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

avond 10 februari om 11 .30 uur. 

Er zal dan een carnavalspop worden verbrand, waarbii 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. 

- Haageind 10 - Deurne 

KAPSALON 
JE.URISSEN 
Stationsstraat 63 - Telefoon 23 53 

voor betere 

haarverzorging 

Min vrouw die zat te maauwe 
onze televisie is zó 'nen aauwe 
ik zi: ge moet nie zeuren 
want ik wil er inne in kleuren 
Ik gö bai Mieske Wijnen kowpe 
want dur hebbe ze'r mi houpe 
en ze zen er nie duuer 
en ze maoken ze sekuuer. 

Mieske Wijnen & Zn. 
Burg. van Beekstraot 1 A • Deurze 
Erkend installateur • Tillefoon 28 84 

Schon 

bloemen 
in alle soorten 

Bloemenmagazijn 

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

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

HARRY v. d. BERK 
te bellen 

TELEFOON 37 41 

UW ADRES VOOR NUTIIGE EN 
LEUKE CADEAU'S 

* Spaans, Kenya en India 
* Houtsnijwerk * Luxe mand- en vlechtwerk * Aparte maten op bestelling * Rotán stoelen, banken en tafels * Grote sortering bi}ouartike'len 

KUNSTBOE T IEK 

H. VAN CALIS-STEEGHS 
Stationsstraat 30 Tel. 2963 

TIJDENS DE OPTOCHT MAG IN BOVENGENOEMDE STRATEN NIET GEPARKEERD WORDEN! 

VOOR AL UW 

metsel- en 

straatstenen 

perfora vloeren en 

spanbetonvloeren 

Bii materialen 
R.B.B. 
sneldek pannen 

Geldens n.v. - Niimegen 
\ 'crtt:gc nwoo rdigcr: E. C. MARKHORST - Telefoon (04930) 20 85 

BIJ JAN DE SPAR 

Telefoon 24 17 

Stationsstraot 41 

in de SP AR Supermert 

kaande ge alle daoge 

geld verdienen 
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VUR AL OUW 

KREMEREI EN FRBTE 

VUR DE VEUGELKES 

* 

Frans Janssen t 
Martinetstraot 20 

WASAUTOMATEN 

VRIES- EN KOELKASTEN 
VERLICHTING 

naar 

Deurre 

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

carnaval nao 

Hesen' s Autospuiterij 
Dan werken wij ook weer. 

Jan van Goyenstraat 35 
Telefoon 3418 

Vindt u de carnavalsdagen tof 
bezoekt dan zeker Grotelshof 

Manders electrotechniek 
Wij verzorgen gaarne uw 

droppings, oriëntatieritten 

diners en feestavonden 

Zondags van 2 tot 7 pannekoekmiddag 

Voor den eersten maart 
Weer allen een nieuwe 

bromfietsplaat 
Plus een nieuwe kaart, 
Waarmee U een verbaal 

bespaart. 

P. JEGERINGS 
Het adres voor alle verzekeringen 

Verzekering_en NCB 

Voor al uw elektrische artikelen, installatiewerk en reparatie 
Milhezerweg 7 

Tel. (04930) 30 95 H. BEEKMANS - GROTEL 5 - BAKEL - TELEFOON (04929) 3 96 

Carnavalsaanbieding 
'n Volwaardige schrijfmachine, in koffer, 

met garantie van f 222,88 voor f 177 ,50 
Profiteer hiervan ! 

KANTOORBOEKHANDEL 

NOUD v. d. EIJNDE 
Molenstraat 1 - Deurne 

Wij komen graag bij u 

aan buis demonstreren 

U m lekker wèrm te zitten 

'ne gas- of oliehaard van 

Smederij W. v AN GRIENSVEN 
Wai hebben ök alles veur de keuke 

Meulenstraot 

VUR EEN GOBI STUK Schilderwèèrk 
NA CARNAVAL * UW REVILAC DEALER 

* 
GLASHANDEL 
VERF en BEHANG 

UW ADRES 

SCHILDERSBEDRIJF 

J. L. V E R H E IJ E N & Z N. 

kunnen we altijd 

UITGESLAPEN 
personeel gebruiken 

fIH3.LSiaOHa 
Walsberg Deurne Telefoon 2337 

U KLEDEN IS GOED 

ALS 

Modehuis 

FRANSEN 
HET DOET!! 

Ok me de Carnevalsdaog 
kande ge bai ons vur alle 
gezelligheid slaogen. 

ZAAL BRABANT Liesselseweg 20 
Telefoon 21 62 

STA TIONSTRAAT • Speciaal adres vur vakkundige verzeurging van brulleften en fistaovenden 

• ROME, losse of in fleskes 
e MULK 

AANNEMERSBEDRIJF 

FRANS VAN NUNEN 
HELMONDSEWEG 23 - DEURNE 

SPINNERIJ 

IJ 
BRAKAT" 

Katoenstraat 6 

DEURNE 

Telefoon 38 03 

Voor Toyota 

service en verkoop 

Ook gebruikte wagens 

Garage Boerenkamp 
Liesselseweg 86 - Deurne 

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

Jean Coopmans 

't Stoom hè ut gelaik 1 

Haalt uw rijbewijs bij 

Thijssen' s Autorijschool 
VAMOR en 

Methodisch gediplomeerd 

Tevens verhuur 

V.W. busje 

Vlierdenseweg 232 - VLIERDEN 

Telefoon (04930) 36 06 

VEUL LEUT 

Bezoekt tijdens de carnavalsdagen 

Zaal v.d. Putten 
WALSBERG 

Dansen vanaf 5 uur. Na afloop cabaret. 

ORKEST THE JOY RIDERS 
Bezoek van Prins en Raad van Elf dinsdag S uu1 

in oew karnevalskleid dè neturlik gemakt is mi band, knupkes 

garren en ritsen op 'n neimessien van 

V ur de jonger en ouwer tieners 

hebben wai 'n grawte kelleksie ceintriurs 

TERBEEK 
Helmondseweg 6 

Deurne 

Telefoon 38 27 

AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF N.V. 

DERPSESTRAAT 39 DEURNE 

~1110PIDNE VIEUX" 
HEERLUK ZACHT EN VOL AROMA 

e.v. FIRMA 

C. J. GEELS 

* 
* 

Met Carnaval wensen wij u veel plezier 

Met een glaasje of een potje bier 

Niet te weinig, niet te veel 

Ze lopen vanzelfs door de keel 

VEE- EN VLEESHANDEL 

FRANS VAN BAARS 
Kapelweg 9 - Vlierden 

Telefoon 30 73 

DISTILLATEURS ALKMAAR 



's Avonds zetel 
van Prins Leo 1 
niet hofkapel .... De Hosbengels" 

Wat een sprekert is die man 
Wij brengen u: 
* DE GROOTSTE SORTERING LUXE BROOD 
* DE BESTE KWALITEIT 
* DAGELIJKS VERS 

3 cent voordeel door af halen 

Luxe broodbakkerij 

P. VEDDER 
Kerkstraat S - Deurne - Telefoon 26 18 - v.h. Chr. v. d. Ven 

Waai zette 't ditte 

Uw salaris 

ontvangen op een 

Privé srekening 

bi_j de Boerenleenbank 

heeft meer voordelen 

dan alleen een rente 

van 

Uw salaris laten óvermaken 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 
tlt> lmnk 1•oor iedt•réé11 

• 

GAZELLE F!ETS of 
GAZELLE-BERINI BROMFIETS 
in verschillende kleuren. 
Het zit altijd goed voor U. 
Het is van GAZELLE 

H. MANDERS & ZOON - Stationsstraat 104 

• 
1oar op z1nne 

BRUGGENWIRTH'S 
DRANKENGROOTHANDEL 
* BIEREN * WIJNEN 

Stella-Artois, Amstel, Heineken, 
Grolsch, 

Martini, Cinzano, Sweere 
C. P. Mulder 

* GEDISTILLEERD * DIVERSEN 
Wyers, Olifant, Cooymans, 
Kersten 

*: FRISDRANKEN 
Hero, Herschi, Favé, Top-Fris, 
Sapura, Altländer 

VOOR AL UW 
e STAALKONSTRUKTIES 
e TRAPPEN EN HEKKEN 

Nutricia, Friese Vlag, Zwanen
berg 

Tramstraat 17 

Telefoon 26 84 

DEURNE 

e STALEN RAMEN EN DEUREN 
e ALUMINIUM RAMEN EN PUIEN 
• GEVELBEKLEDINGEN 

• Korte levertijden 
* Prima kwaliteit 
• Goede service 
• Scherpe prijze\1 

HET AANGEWEZEN ADRES: 

Staal- en Aluminiumindustrie "OSKOMERA" 
INDUSTRIEWEG 19 - DEURNE - TELEFOON (04930) 33 20 - 37 36 

Vur bil schon grammefoonplaote 
de beste pick-ups, mono en stereo 
bendrecorders 
meziekinstromente~ ok orgels 
ök buujk en blèèjkes 

.... De Muziekf ontein° 
T. SMEELEN-HAGELAAR 
Kerkstraot 30 
Deurze - Telefoon 35 37 

Emmastraot 10 
Aasten - Telefoon 19 93 

HERMANS OPTIEK 
DEURNE GEMERT VENRAY 

1.3 



Al kumt 't nie zo nauw 

vur de iuiste taid 
gó de ge gauw 

nor 

A. van de Kerkh f 
Kerkstraot 7 
Deu'rze 
Tillefoon 39 64 

W aij verzuregen al oew reparazies ! 

Gloziemaoker 
Siergerei 

Urn nog 'ns lekker te kanne ète 
moetege van de Mortels mikskes 

nie vergète 
't kumt rècht oit d'n ove 
en der gi niks bove 

De wereme bakker 
oit de Peep 

VOOR EEN GEZELLIG 

AVONDJE UIT 

naar Residentie Heikneuters 

VAN HOUTS 
zaal "Parkzicht" 

in de 

ST.-JOZEFPAROCHIE 

Kom eens over de lijn 

daar kan het ook gezellig zijn 

TELEFOON 37 05 

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

en datte me toffi 

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

Voor al deze benodigdheden 

naar uw warmteleverancier 

HORECA-GROSSIERDERIJ 

depot 

J . W . v. MULLEKOM 

met 

<J1luLlric '6 

fricandellen 

kroketten en gehaktballen 

is 't heerlijk carnavallen 

DEURNE, Milheezerweg 68, telefoon 

(04930) 27 87 

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

Fabrikante van: 
* Huttenten 

* Combinatietenten 

* Bungalowtenten 

* V ouwwagententen 

* Tuin- en terras-

meubelen 

Alleenvertegenwoordiging 
voor de Benelux van: 

Schneegans Luchtpompen 

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" 
Telefoon (04930) 38 62 

Tramstraat 15-17 

EERSTE 
DEURNESE 
EN 
SCHOONMAAKBEDRIJF 
GLAZENWASSERIJ 

Meulendijks 
TELEFOON 24 35 

• 
VOOR NETTE 
AFWERKING 
STAAN WIJ BEKEND 

Ge wit wel mi de carnaval 
dè de chinees dan smaken zal. 

-?':;Y! 

Chinees Restaurant 
11
Azië" 

Heuvelst'raat 

iongens zijn, dè • • • 
Yur oew kepotte gelozies 

kandege vanaf de zesde februari 

ok vort terècht bai 

Martien van Hooff 
Stesionstraot 5 2 - Deurze 
En as ge mi die daag oew gelozie kwait rokt (gif 

niks) 

waij hebben ner nog zat · 



"THOPHINE VIEUX" 
HEERLIJK ZACHT EN VOL AROMA Bij Frans en Ad Obers 

* 
* 

OP DE MERT ·~ 

C.V. FIRMA * 
bromt en toorst 't gelijk op vier of twee wielen 

C. J. GEELS 
TELEFOON 30 52 
TELEFOON 23 77 

FORD AUTO'S - BROMMERS - SCOOTERS 
FIETSEN 

VOOR SFEER EN 
GEZELLIGHEID 

NAAR: 

DISTILLATEURS ALKMAAR 

Lunchroom v. d. Berg 
MOLENS'fRAAT 6 - D E U R N E - TELEFOON (04930} 23 79 

METAALWAREN

FABRIEK 

M. J. Buijs 
* 
DEURNE 
(Holland) 
Fabriekstraat 18 
Telefoon (04930) 
30 83 en 30 84 

* 
* 

VURALOEW 

GERl;ZEP 

'T zal wel nie branden 

mi de carnaval, want 

d'r wordt toch genoeg 

geblust, mer 't tillefoon-
. 

nummer 1s 

2222 

Gode gallie mi de cameval 
Ook bij 

VAN .MOORSEL 
nor 't bal? 

Want in onze growte zoal 
Komme ze bekant allemaol 

·samen mi orkest 

"DINAMITE SHADOWS" 

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

,De Jantjes' 
UIT LEISSEL 

* 

ZATERDAG VUR 

DE CARNAVAL 

growet 
voetbalbal 

Voor 'n lekker hapje met die dagen 
FRITURE 

AUTOMATIEK 

BROOD 

BANKET 

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

·SNIJDERS WALSBERG 
- "' 

............. ".-.-......... " .. " ..... -......... """" •..• " ... -"" .... " ... " .... -"" ... " .....• -........ "" .. " .••.•.•. ""." ........ "" ..... " .•. ",.. ...•...... " ... -".-... -... -....................... -... " .•.•.. " .. " •........ " •.... " ................ """ .. " ......... " 
En dan was er nog: Uit 't Dierenrijk Mevrouw verwacht herenbezoek en Jan tot Ciska in 't .korenveld: 

De luie man Mientje moet de tafel dekken voor twee "Zeg nou eens eerlijk Ciska, jij zult toch 
die zo fui was Weet u eigenlijk hoe men een wild ko- personen. ook geen auto kopen, voordat je hem 
d h.. d h d nijntje vangt? ed h b " at IJ een we uwe uw e . . Id k , ,,Mienti"e", zegt mevrouw: ,,Je moet in de eerst proefger en e t . 

k. d "Je zet ie m 't ve , en maa t t geruis 
met negen m eren. · keuken bl1"1"ven om te serveren, tot ik * na van een groeiende wortel". * * bel en hier zijn vijf gulden. Als je me Wat is er dan gebeurd? 

Dochter tot moeder: echter om hulp hoort roepen, kun. je ·"Och ik stuurde mijn man naar de win-
Mamma, ik had nooit geweten dat mijn Een kip loopt met d'r kuikens over 't naar de bioscoop gaan". kei aan de overkant om een kilo erwten. 
man dronk, als hij gisteren niet nuchter erf, kijkt in de keuken en ziet op de Komt een auto - hij is dood". 
thuis gekomen was. tafel een gestroepte haan liggen. "Kinde- * "Mijn God wat heb je toen gedaan?" 

* ren" roept ze verschrikt: "Vlug om- "Ik had .nog een kilo bonen thuis !" 
De bedrogen echtgenoot pakt tegen zijn draaien, want daar ligt een naakte man". "Dokter heb ik hier soms ·mijn bh laten * ' 
vrouw uit: "Verdomde snol, ik weet * liggen?" Als hij .niet gevonden wordt, "Dat je eerste man zo vroeg gestorven 
alles". De huisvriend tot zijn intieme vriend: zegt Leentje: "dan moet ik nog eens bij is, Lies wat erg toch". " 

L::==::~:~::~::~.~==:..~~=:~:~=~w~::::::::::.::.::_ 

Slachterij· 

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

Koos lekkers 
IN DE PEEP 

Vur un schon 

keikdous 

of ne radio 

Harm Tabor 
in de Meulenstraot 



ME DE V ASTENAOVOND 

• 

'n Lekker borreltje 
of goei glas ·bier 

zoals altaid in de 
Zailberg bij 

nier 

Cal tex 
Service-Centrum 
KNAPEN 

DEURNE 

TEL 26 61 

VOOR EEN 

BUITENGEWOON KADO 

Kunsthandel 
IL Goossens-de Vet 

IN DE MOLENSTRAAT 

'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-

VOOR 

Uw adres: 

v.d. Vrande 
Café Harrier 

landbouw
machines en 
tractoren 

J. H. HANRAETS 
Deurne • Telefoon 24 21 

bij 

Voor 

Radio 

of T.V. 

THEO LICHTEVELD 
SLAAGT U TEVREE 

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

P. HEND·RIKS 
zijn. 

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

TELEFOON (04930) 23 63 

Mi de Vastelaovend 
KUUKSKES 
SNOEPERIJ EN 

· sJóEKLAAT 

* 
KUUKSKESBAKKERIJ 

SCHIKS TILLEFOON 2360 

VUR ALLE 

Carnavals-
• gerei 

HET AAUW ADRES: 

Gezelligheid 
begint bij de slijter ! ! ! 

Slijterij - Wijnhandel 

as: 

*STOF 

* PEKSKES 

* BOEZEROENEN 

* FRANJES 
* PETTEN en 

* ROOI TESNEUZIKKEN 

en alle aandere lderagie vur 't ganse jaor 

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 

'· 

P eelstrekels - Strekelinnen 

WIP EVEN BIJ: 

KEIJZERS' BOEKHAND.EL 
BINNEN 

BOEKEN - SPELLEN SPELEN 
OM U NIET TE VERVELEN 

E. J. VAN DONGEN - STATIONSSTRAAT 17 - DEURNE - TEL. 27 07 

Transportinstallaties 

Machinebouw 

Constructiewerken 

DEUCON N.V. 
FABRIEKSTRAAT 12 
TELEFOON 36 36 

DEURNE 
TELEX 51467 

Lippenstift in alle kleuren 

Flcskcs um lekker te geuren 

Pocjcr urn op ocw gezicht te smeren 

Pillen en poeiers urn de pijn te weren. 

Ditte alles hebben wij. 

COR BARTJENS 
Drogist Stationsrraat 

Van onze mik en brood 

worde ge groot 

A.J. WELTEN 
LINDELAAN 

TELEFOON 32 17 

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

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

Vrienden, her en der verspreid, 

Wij wensen U veel gezelligheid 

Carnaval '68 zoals weleer 

Ook bij ons 'n gezellige sfeer 

,,LO·MA BAR" 
WIEKE v. d. STEIJN 

Lekkere friet, nassiballen en frlcadellen 

Moete ge op de Mert best.ellen 

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 

W. HOEBEN 
Levensmiddelenbedrijf 

* 
LIESSEL 
Hoofdstraat 24 
Telefoon 2 55 

* 
Voor al uw levensmiddelen 

LEER AUTORUDEN 
Eenvoudig, snel en veilig ! 
Dan naar: 
VAMOR - FNOP - BBN 

ERKENDE AUTORIJSCHOOL 

GIJ SEN 
Liesselseweg 
Telefoon 32 19 

Voor een paard je 
GROOT OF KLEIN 

MOET U BIJ 

TOON KOEZEIN 
p.a. Bekkers 
Telefoon 27 28 

ZIJN 



za·nzi-Bor 

in ,de p~ep 
dansen " 
met de nieuwste 

carnavalsmuziek met 

Discjockey John 

ZANZl-BAR DANCING 

DISCOTHEEK 

Nouw hewwe nog 

meier gerei 

as veurig }'oar 

~
~-

~ 

ill{f 

Kom mer 's kieke 

't sti allemöl kloar. 

ADAMS 
STA TIONSSTRAOT 5 

DEURNE 

\ 

V U R H E T B .E S T E 

VLIS 
SLACHTERIJ JAN GOOSSENS 

nDE KEUT" 
SPOARSTRAOT 21 

Baai Il DE PEELPOORT H op de mert 

vur 0ew brulufte en aander fisten 
Eig.: A. VAN DE GOOR 

... ... .... ......... ... . ... ... '"' .,. ' 

Voor alle bankzaken 

Vur lekkere 

N.M.B. BAMI SCHALEN 

NASI SCHALEN 

HANE 

SAT~ uw bank! 
HAMBURGERS 

en zó al meier * 
' 

- ... .. 
' 

nao 
1 Kantoren: Deurne, Stationsstraat 64 

' Tel. (04930) 2860 

.S & s Helmond, Markt 

Tel. (04920) 37204 

Someren, Laan ten Rode 

Tel. (04937) 1267 

Nrd. Koninginnewal 4 
* 

HELMOND ' 
NEDERLANDSCHE 
MIDDENSTANDSBANK N.V. 

TOT 's MORGENS 5 UUR OPEN 

Vur alle manskèrels en iööng 

HIER MOETE GE 

ES EFKES KIEKE! 

Hedde gallie al gehoird, dè t'r in DE WALSBERG 'n nei 
graas is? 

En dedde ge, as ge in 't Prinseland wönt, nie weiter 
hoeft te loupe. 

Urn oewen auto te laote maoke, of ene neije te koupe. 

Dus wilde ge ennen andere of hedde ge pech, 

Dan gö mer nao HARRY MANDERS op de Milleseweg. 

AUTOBEDRIJF MANDERS 
MILHEEZERWEG 48 - DEURNE 

LICHTEVELD-V AN DEURSEN 
Kléirrewinkel 

Prootdoweze 

Kiejkkaste 
(ook gekleurde) 

Yur vc ul li cht. gocwie le mpkes en 

clcktricsc appc ratc. moet te ge mér us 

an kommc 

Hof leverancier 

van de Pee/strekels 

FA~ KUIJ.PERS & Z'N. 
MEULENPEEP TWEIJE - DEURZE 

Wij maoken ook overal stroom hin bij VRIEJSKESKES 
all ie. ELECTRA 

TILLEFOON 23 82 

MEULEPEEP 4 

N.V. DllTILUlfllDl"IJ • M. DlftkZWAOlft A.. • SCHllDAM 

Voor kwaliteit 

N.V. BOT··IM 

// 



Eerste 

j)eurnese 

Begrafenis-onderneming 

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

Heren Slagers 

Het adres voor: 

Kookketels 
Kookinstallaties 
Rookkasten 
Braadovens 
Werktafels 

SPA KO 
Ketel- en apparatenf abriek 

W. WASSER - DEURNE 

VOOR ALLE 

NIEUWBOUW EN 

VERBOUWINGEN 

AANNEMERSBEDRIJF 

M.BERKERS 
STATIONSSTRAAT 102 
DEURNE 
TELEFOON 25 70 

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

zijn! 

Die îs expert voor het figuur, 
exclusief en tàch niet duur! 

.... 

Knibbeler 
Voor al uw 

DAMES-, HEREN- EN 
JONGENSKLEDING 

* 
Deurne - Telefoon (04930) 23 18 

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

Ed v. d. Acker 
Helmondseweg 1 

Telefoon 30 19 

Voor al uw betonwaren, 
timmerwerk en ook 
constructie 

Gebrs. van den Broek 
STEENOYENWEG 32 
DEURNE 
TELEFOON (04930) 33 40 

L. Goossens-Vermeulen 

BROOD- EN 

BANKETBAKKERIJ 

Stationsstraat 94 Deurne 

AS GE BIJ ONS MUUG BENT VAN 'T SPRENGEN 
EN 'T DRENKEN 

DAN KAN DE GE OOK NOG BLIEVEN SLAOPEN 
MOEITE GE MER DENKEN 

Café H. Kuypers "Stationszicht" 

Sanitair 

Wasautomaten 

Centrifuges 

Gasfornuizen 

* 
Stationsstraat 84 

DEURNE 
Tel. (04930) 35 11 

OTTEN'S 
LOODGIETERSBEDRIJF 

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

Bei HARRIE, d'n aauwe Vorst, is 't goe vertoeven mi de carnevalsdaag. 
't Heijl jaor deur staon wij klaor vur: 

ZONDAG RECEPTIE 

PRINS LEO 1 

VEUR AL OEW: 
GRAMMOFOONPLAOTEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
ORKESTINSTALLATIES 
ORGELS 
PICK-UPS enz. 
naor: 

• PARTIJEN 
• BESPREKINGEN 
• BRUILOFfEN 
• DINERS 

Solo Music - Wim Berkers 
STATIONSSTRAAT 87 
DEURNE - TELEFOON 25 43 

Carnavalsaanbieding 
Vieux (hele liter) 8.40 

Sliiterii "De Peel" 
KERKSTRAAT 1 
DEURNE 

Vur 'n onderbukske of cursetje 

vur 'n lepke of keinderbedje 

GOOSSENS' 
TE.XTIEL 

Stasjonstraot 44 
Deurze 

ALAAF, ALAAF ! ! 

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 

Gi ouwe auto roesten, 

loat ouw eigen nie koesten 

we hebben van allerhand gerei 

en doarmee ma kte ge 'm wer oei. 

Toontje v. d. Mortel 
Leisselseweg 18 Deurze 

Vur ne prettige karnaval 

loopt te ge op 

Schoenen 
van 

VAN VEGHEL 
Stationsstroat 42 Deurze 

EXTRA AANBIEDING 

BALLARINA'S 
zwart - rood - goud - zilver 

f 9.75 

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

.Gebr. Aldenzeie 

Ut 

maoken het klaor. 

* 
TELEFOON 25 73 of 37 14 

Vur te breien of te 

haaken, hi 

VVITTE HUIS 
allerhande zaaken 

Stauonstraot 26 Telefoon 2297 

Tijdens de camavalsdagen 

EEN LEKKER 
GLAS BIER 

STUBS 
bij 

s TALLEN -CAFE OL YMPIA 

Thiis Berkers 
Met groenten en fruit, 

houw de ge 't echt wel uit! 

' * 

Schutsboom 4 - Deurne 



Met de carnaval rustig leuteren 

en pruven bij 

ANNY EN JAN THIELEN-TIMMERS 
STATIONSTRAA T 

GAS WATER 

Fa. Jacobs 
Pottenbakkersland Knuppelland Heikneuterland 

LICHT KRACHT 

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

Gelieve de Deurnese zieken die buiten 
Deurne liggen op te geven bij 

H. Smeets - Molenlaan 32 - Tel. 2323 
·--------------------------------------------------------------~ 

ALGEMENE BANK 
· NE,DERLAND N.V. 

Voor uw rijbewijs 

naar: 

Rijschool ,CORRECT 
Ook u kunt voor uw vakanJtie in het bOOt 
zijn van een rijbewijs. 

Afval-conta.iners 

Voor afvoer van puin, 

zand, houtafvallen 

en alle andere 

mogelijke afvallen 

SNELLE SER VICE 

N.V. Speciaal 
Transport Deurne 

Assurantiekantoor 

Dick Peters 

Alle 
verzekeringen 

RIJSCHOOL "CORRECT" 

PERSOONLIJKE EN 

VERTROUWELIJKE 

BEHARTIGING 

VAN AL UW 

BANKZAKEN 
1-·· 

A. van Kaam, Chopinstraat 7 
Telefoon 33 25 - Deurne 

Vamor methodische leergang HELMONSEWEG 2 - DEURNE 

Deurne 
HELMOND 

Tel. (04930) 26 07 
Tel. 259' 31, 22053, 23456 

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

_Wat een sprekert is die man 

't is een man die goed kan 
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Zougde g'al de schonne friet 
en nog van alles meier, 
allemol zèèlf gemakt, gelèk 
bai 'ne wèèrmen bakker, of 
hedde g'r allus ge-èèten? 
Dan komde ge van aaigus 
wir an. 
Mer as dè nie zo is, 
dan probeert 't 's 
mi de carnevalsdaag 
Ge krie-ter gin spijt van 
dor stao 'k vur in. 

TOE DAN: 

bai PIJÈRE 
in 

Eethuis-Automatiek 
VUR DE 

VINNIGEITERS 

KARNEV AL IN DE · 

"Koperen Luifel" 

bij AN en FLIP 

Daar drinkt men met plezier 

een heerlijk glas bier. 

KERKSTRAAT8a-DEURNE 

cooprnans 
bouwbedrijf 
de urne 

de bouwer van: uw postkantoor 

uw gemeenschapshuis 

l-1<." 1 nnlr J. W. OTTEN N.V. 
Hal ook 

in de kauwe winter 

't zönneke in huis. 

Laat daorum 

CENTRALE 

VERWERMING 

anleggen. 

Fa. L. C. VERHEES 

Warmteit:echniek 

Milhezerweg 60 

Deu'rne 

Telefoon (04930) 21 66 

AARLE-RIXTEL 

ZE HEBBEN HET TOCH 

BIJ "VAN GOCH" 
VERF - GLAS - BEHANG 

STATIONSSTR. 47 - DEURNE - TEL. 37 56 

wenst alle 
Peel strekels 
'n bijzonder 
prettige 

Carnaval 

11 
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~~I -Zuivelwinkel Voor diëten: 

Zoutarm en vetarm 

Voor al uw exclusieve artikelen 
zijn wij goed gesoiiteerd: 

Suikervrije en vermageringsia.rtikelen 

yerder nog N.C.B.-vleeswaren . . . 
iets fijns. o.a. buitenlandse kaas, sausen, dipsausen, 

aparte soepen, ragouts en vele soorten 
honing en gember. 

Goudse ka.as in alle smaken. 
Komt u ma.ar eens proeven ! ! ! 

P. VAN DUREN TEL. 20 93 

Bruggenwirth's C~sh and Carry 

BEKRO-SHOP 

alleen 

voor 

wederverkopers 

* 
Tramstraat 5 

Deurne 

Tel. 26 64 

't\\ORUJY~ 
..... \,~ ~\\\~\\\\\11\lllll////Q///////////1, ~~ 
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1 1 1 bergmeubels 1 

ow adderes vur: gas, watter, sanitèèr en 
c. v .-installaties te maoken. 

W ai heb be van alles op dè gebied. 

Ok vur gereedschap, huishoudelijk gerei 
en elektrische dengen kan-de ge 't bèèste 
bij ons terecht. 

Wai zijn landelijk erkèènd installateur en 
gèven een goei service. 

NOUD WE;REN - DE.URNE 
Meulenstraot 15 - Tillef. (04930) 38 68 

Fa. A. P. de Zwart 
OHMSTRAAT 10 DEURNE TELEFOON 30 90 - b.g.g. 34 79 

Verhuur van dekkleden, 
feest- en tentoonstellingstenten 

PLUIMVEESLACHTERIJ 
GOOSSENS N.V. te Asten-Ommel 

VRAAGT 

mannelijk en vrouwelijk personeel 
vanaf de leeftijd van 16 jaar, voor werkzaamheden in de pluimvèeslachterij. 

WIJ BIEDEN U: 

1. Gratis vervoer. 
2. Een prettige werkkring . 
3. Goede sociale voorzieningen. 
4. Eventuele deelname aan het bedrijfssparen. 
5. Gratis bedrijfskleding. 
6. Een zeer gunstige premieregeling. 

U KUNT BIJ ONS VERDIENEN: 

Leeftijd: 16 jaar netto weekloon van f 78,- tot f 91,-
17 jaar netto weekloon van f 83,- tot f 96,..,..... 
18 jaar netto weekloon van f 87,- tot f 101,-
19 jaar netto weekloon van f 92,- tot f 107,-
20 jaar netto wee·kloon van f 96,- tot f 1 12,-
21 jaar netto weekloon van f 109,- tot f 127,-
22 jaar netto weekloon van f 1 13,- tot f 132,-
23 jaar netto weekloon van f 123,- tot f 142,-
Vol loon ongehuwden f 126,- tot f 146,-
Vol loon ongehuwden boven 40 jaar f 129,- tot f 151,-
Vol loon gehuwden zonder kinderen f 133,- tot f 156,-
Vol loon gehuwden met 1 kind f 135,- tot f 158,-
Vol loon gehuwden met 2 kinderen f 137,- tot f 161,-
Vol loon gehuwden met 3. kinderen f 139,- tot f 163,-
Vol loon gehuwden met 4 kinderen f 140,- tot f 169 ,-
Vol loon gehuwden met 5 kinderen .f 142,- tot f 170,-
Vol loon gehuwden met 6 kinderen f 144,- tot f 173,-
Vol loon gehuwde vrouwen f 125,- tot f 149,-

Voor inlichtingen en sollicitaties kunt U zich hiervoor dagelijks wenden 
tot de Afdeling Personeelszaken van Pluimveeslachterij Goossens N.V., 
Deurneseweg 8 te Asten-Ommel, telefoon 04936 - 2233. 

·,,, 
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