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a· hebben we een opbouwende prins gehad, wel ik ben een verzorgende prins. Prins Gijs heeft er toe b11gedragen dat het 
arnavalsfeest vorig jaar inderdaad weer een stukje is gestegen. Ik zal dit jaar trachten om er voor te zorgen dat het weer een 

11eweldig feest wordt met en voor alle mensen van ons Deurne . We hebben het allen zo nodig om eens heerlijk al die 
dagen uit de band te springen . Dit doet mij nu denken aan het bekende carnavalslied, die ene zin, wat eigenlijk 

de bedoeling van het carnavalsfeest is: "En lot oew zurg noew thuis". 
Daarom vraag ik aan alle strekelinnekes en strekels om dit 15de carnavalsfeest zonder zorgen met mij 
samen te vie ren, zodat het ook weer dit jaar een geweldig feest wordt, waar we achteraf weer met 

plezier aan terug denken. 

A laaf 

Prins Theo 1 

• • • • • • 
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I• Bil 'N GOEI GLESKE BIER 
., HEDDE. IN CAFt::. 

!j L VAN BAKEL 
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IN 'T HAOGEIND 
VEUL PLEZlERi 

De dokter, die de man moest keu

ren, bekeek zijn schenen. Ze zagen 

paars en blauw en droegen bulten. 

"U bent zeker een verwoede voet

baller of hockeyspeler? " 
"Geen van beide, dokter, ik speel 

bridge met mijn partner". 

Echt Limburgse vlao 

van Bakkerij G. v. Ham 

en delicatesse vur auw smal tes 

BAKKERIJ G. v. HAM 
Spoorstraot 91 
tillefoon 4498 

die dinge 
van ons 

hawe alles 

Mi~ Vastel001'end 
KUUKSKES 
SNOEPERIJ EN 
SIOEKLAAT 

* 
KUUKSKESBAKKERU 

SCIIlKS TIU..EFOON 2360 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~'11 
Grote sortering 

Levensmiddelen 

vindt U bij 

Veul leut mî die doag 

Wenst 

MIEN- CEES 

,, 
Il 
11 ,, 
Il 

van de levensmiddelen en fietsen •1 

A.J. WELTEN uit de Walsberg 1\ ,, 
LINDELAAN 1 
TELEFOON 3217 

., 
Milhezerweg 27 - Deurne 11 

1 

C. MANDERS 

Bij Jeanne en Leo aan de lijn 
Maken alle mensen veel gijn 
Ze maken veel lol en plezier 

Onder het genot van een heerlijk glaasje 
Heineken's Bier 

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

"De Akelei" 
TH. VAN DINTER 

"De Akelei" 

Deurne, Stationsstraat 4 7, tel. 2113 

HOTEL 
VAN BAARS 

van het spoor 

Speciaalzaak voor 
wijnen - bier en frisdranken 

Deskundige voorlichting 
kwaliteitswijnen met kwantumkorting 

VANHOUTS 
DRANKENHANDEL 
Vlierdenseweg 20 - Tel. 3705 

·tttt·. . . . . 

"' 
BOERENBRULUFT dinsdag 6 maart 1973 

14.00 uur 
14.30 uur 
ROUTE: 

Opstellen bij Zaal "Rust Roest" 
Vertrek 

Kruisstraat, Bakelseweg, Romboutstraat, Knippenbergstraat, 
Mol lerstr.aat, Ligthartstraat , Zandbosweg , Beethovenlaan , 
Helmondseweg, Willi brordusplantsoen, Past . Jacobstraat , 
Stationsstraat, Heuvelstraat, Heuvel, Aaltje Reddingiusstraat , 
Helmondseweg, Markt. 

15.30 Bru idspaar wordt getrouwd door de Prins der 
Peel strekels 

aan 

J~ 
il 
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LANDELIJK ERKEND 
ELECTRO-TECHN ISCH 
1 NSTALLATI EBEDR IJF 

C.J. VAN BEURDEN 
Kelrenstraat 15 - DEURNE 
TELEFOON 04930 - 3680 

Voor alle soorten 

BOUWWERKEN 

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

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

Deurne 

Mi de carnavalsdaog speule 
bije ons twee orkeste : 

in de grouwte zaol: de Black Boys 

in 't klein zaltje : de Jantjes 

Dansen van ELF toe TWEJE 

Ete hoef nie (l)eye) 

_,_ 

-1-

~--1--', --

Um 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 

As ge gin pak an het 

van Huub Wismans ... 

1il 

VOOR ALLE 

zet dan mèr gereust 
'n masker op 
want ge bènt nerregus 

NIEUWBOUW EN 
VERBOUWINGEN 

AANNEMERSBEDRIJF 

M.BERKERS 
STATIONsSrRAAT 102 
DEURNE 
TELEFOON 25 70 

·-·-·-·-
TOT ZIEN IN 
CAFE-BAR 

De Peelbloem 
VOOR GEZELLIGHEID EN SFEER 
Bij ANNEKE EN TOON 
GRIENDTSVEENSEWEG 20 
ZEILBERG (DEURNE) 

'Tk hoop niet, dat het gaat rege

nen vandaag", zei de wijfjeskange

roe, "ik vind het altijd vervelend, 

als de kinderen binnen moeten 

spelen". 

"Een haring legt per jaar wel een 

miljoen eitjes", zei oma. 'Tk lees 

het hier net in dit boek". 

"Wat een geluk, dat haringen niet 

kakelen'', zei Doortje. 

Voor alle assurantie

en bankzaken. 

Kantoren: Deurne,' Kerkstr. 28 

rel. (04930) 24 68 

Bakel tel. (04929) 3 68 

Assurantiekantoor 

J. A. Swinkels 

GOEIE BRILLE 

PN--GELOZJES 

Theo Martens 
SpoontruJ 43 

Voor al uw 
IJS EN FRISDRANKEN 
BIER 

Het adres: 

1 

1 

P. v.d. Broek 
Zandbosweg 84 
TEL. 3102- DEURNE 

Uit de Ierse Digest: 

Architecten bedekken hun vergis

singen met klimop, dokters met 

aarde, huisvrouwen met 

mayonnaise. 

Logische vraag 

Jantje: "Moeke, is het waar, dat de 
negertjes geen broekje dragen?" 

Moeder: "Ja, lief ventje". 

Jantje: "En waarom deed pappie 

dan een broeksknoop in het col

lectezakje voor de missies?" 

·-·-·-·-·- ·-·-·-..._·-·-· ·-- ·---·-·-· 
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KAPSALON 

P. Kivits 

Zey ik 't nie, zey ik 't nie 
vur auw schonheid nor LEONIE 
kupke krulle of knippe 
bye Peter Kivits binne wippe 
wa 'n gemèkske 
saome under eijn dekske 

SPAORSTRAAT 31 
TELEFOON 2532 
DEURNE 

SCHOONHEIDS
SALON 

Leonie 
Voor de Karnaval hebben wij t LEUKE HAARVERSIERINGEN 

KOM 'NS UIT DE KLOT 
EN DOE 'NS LEKKER ZOT 
BIJ 'N GLÈSKE BIER 

1 
Om eventuele teleurstellingen te voorkomen : 
zaterdags zijn wij geopend van 8 - 17 .00 uur 

DAMESKAPSALON 

? "SWARTu 
Telefoon 2838 

IN CAFE 

"DE BARRIER" 

,. 
.1 ,. 
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LEER AUTORUDEN Wilde goan tranwen of zoiets 

fHERMANS 
dan vat mer gouw de fiets 
want urn bij Eenvoudig, snel en veilig! 

Dan naar: P. J acobs-Koppens 1 . , . . 
yDPTl,EK VAMOR - FNOP - BBN 

y 
f 
î 

~ 
î 

ERKENDE AUTORIJSCHOOL 
de zoal te hujeren 

GIJS EN moet 't nie te lang dujeren. 
Ok mi 'n lekker pötje bier, 

-
OOK NU MET DAF. bai ons veul plezier. 
Liesselseweg 37 - tel.: 3219 

Onze coiffure - Uw charme ME DE V ASTENAOVOND ., DAMESKAPSALON 'n Lekker borreltje 
of goei glas bier 

Anny v. Nunen zoals altaid in de 

-
Zailberg bij 

Heuvelstraat 13 - Deurne J. VERBRUGGEN-
Telefoon 04930 - 2909 BEYERS 

De karnava/ sti wir vur de deur. Mi de klink in de haand zo gezi. En dan zette ge iemes nie mir hendig buiten 

de deur zeeje ze vruger. Ok de redaksie wil nie achter blieve om van deze plats nog de DRIE jubilarisse nog 'n 

proficiat toe te wensen. We hope dè we nog veul hulp zalle hauwe van die DRIE en natuurlijk ok van aander. 
15 Jaar hi de carnaval in Deurze al gedreid en goe ok. We kenne 't wel, wànne, carnaval is goe vur iedereen. 
We hebbe 't krentje wir mi veul plezier gemakt. Dank an alle vur de moeite en de raad van elluf. Drinken doen 
we wel zeluf. Mer minne béste H.H. Middenstand, Er moet nog veu/ meir kleur in de krant. 

Alaaf, Piet de Pee/strekel 

0 DIE POLITIE! 
Gelezen in een Frans blad (La Voix 
du Nord) jaan;erslag van de politie: 
"Activiteiten van de politieagenten 
in het afgelopen jaar: 242 ongeluk
ken, 31 doden". 

TRAGEDIE VAN HET LEVEN 

(Vóór het huwelijk) Hij: '1k ben 

dol op je haren ". 
(Tijdens het huwelijk) Hij: "Bah, 

al weer een van jouw haren in 

mijn soep': 

TYPISCHE ANTWOORDEN: 

Onderwijzer in de taalklas: "De 

dokter opereert de patiënt. - Waar 

is het lijdend voorwerp? " 
"Op de operatietafel, meester". 

Nederlandse Middenstandsbank N.V. 
Voor alle bankzaken 

NMB 
UW BANK 

Ook voor vakantiereizen en 
persoonlijke leningen. 

Kantoren: Deurne Stationstraat 64 
Tel. 04930 - 2860 
Helmond Markt - Tel. 04920 - 37204 
Someren, Laan ten Rode Tel. 
04937 - 1267 

t Mak dees daag mer veul lol. Ober doe de gleeskes nog 'ns vol. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VOOR EEN GEZELLIG 
AVONDJE UIT 

naar Residentie Heikneuters 

v.d. EYNDEN 

mal ,,Park:dcht" 

in de 
ST .-JOZEFP AROCHIE 

* 

Kom eens over de lijn 
daar kan het ook gezellig zijn 

TELEFOON 37 05 

L. Goossens-Vermeulen 
BROOD- EN 

BANKETBAKKERIJ 

Stationsstraat 94 Deurne 

Knibbeler 
Voor al uw 

DAMES-, HEREN- EN 
JONGENSKLEDING 

* 
Deurne - Telefoon (04930) 23 18 

As ge lekkere vorse 
mik wilt ète 
Zoals zo'ne grouwete 
boeremik, dan godde ge 
toch zeker nor 

ZE HEBBEN HET TOCH 

Bij 

VAN GOCH 

VERF 
GLAS 
BEHANG 

STATIONSSTRAAT 47 - Deurne 

Telefoon 37 56 

Woensdag 
21 fèoruari Gehuwden bal: 
20.11 uur 1 Zaal v.d. Putten 

Donderdag Voormiddag: Traktatie Ouden van Dagen plus 
1 maart Lagere Scholen. 
20.11 uur: Boerenbal: Zaal v.d. Putten 

Vrijdag 13.30 - 14.00 uur Bezoek Huize de Vliert 
2 maart: 14.00 - 16.00 uur Bezoek Kleuterscholen 

20.00 uur Bezoek feestavond Bejaardentehuis 
Kruisstraat 

Zaterdag 
3 maart: 

Zondag 
4 maart: 

Maandag 
5 maart: 

Dinsdag 
6 maart: 

15.30 uur Kinderbal Walsberg 
16.15 uur Café de Barrier 
17 .00 uur Bezoek Leonardushuis 
18.00 uur Eethuis P.v.d. Kerkhof 
19.40 uur Afhalen sleutel gemeentehuis 
20.15 uur Receptie de Pottenbakkers; Receptie de 
Heikneuters, Bal Fanfare Wilhelmina Vlierden: 
Bal S.V. Deurne 
Bal Kon. Harmonie Deurne 

11.30 tot 13.00 uur Receptie Prins en Raad 
van Elf in Hotel "Station" 
14.30 uur Grote optocht 
18.00 uur Prijsuitreiking 
18.30 uur Café Thielen 
19.15 uur Hotel van Baars 
20.30 uur Residentie van Moorsel 

10.30 uur Bezoek B.L.O.School 
13.00 uur Optocht Heikneuters 
14.00 uur Kinderoptocht 
15.15 uur Prijsuitreiking 
15.30 \JUr Ouden van Dagen de Vierspan 
16.45 uur Koperen Luifel 
17 .45 uur de Potdeksel 
18.45 uur Zaal Bekkers 
19.45 uur Jongerensoos 
20.45 uur Residentie de Vierspan 

10.45 uur Peuterbal Vierspan 
11.15 uur Bezoek ziekenhuis Prins 
13.00 uur Café den Thijss 
13.45 uur Café Kuijpers 
14.30 uur Café Stallen 
15.30 uur Boerenbruiloft Markt 
16.00 uur Kinderbal Vierspan 16.15 uur Bar H. Kievits 

DEALER 

17.30 uur Zaal Brabant 
18.30 uur Zanzi Bar 
19.30 uur Cafetaria v.d. Berg 
20.30 uur Residentie de Peelpoort 
23.30 uur Terugbrengen sleutel en verbranding 
Peelstrikkel 

kerkstraat deurne 

LOVERBOSCH0hTEEPEN 

vur goe i vuijt 

UURWERKEN, 
GOUDEN SIERADEN 

TROUWRINGEN 

WE HEBBEN OOK 'N BENZINEPOMP -r=i:: 
Vlierdenseweg 7 - Deurne 

Tel. 3395 
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Verwarming in gas - olie. Diepvriezers - ·-

Uw adres voor 

l 
koel kasten - wasautomaten - stofzuigers -
huishoudelijke en sola artikelen. 
Gereedschappen - ijzerwaren - hang- en 
sluitwerk. M.P. VAN DEN .BERG 

·-·-·-·-·1 
'N NIEUWE FIETS 
en vooral uw 

1 Porselein - luxe artikelen enz. 

' • 
1 

B.A. Hieltjes-
van den Boomen 

• Kerkstraat 18 - Deurne 

Wachten moeten we overal 
maar dan is het bij v.d.Kerkhofs eethuis 

bovenal 
lekker eten en ook drinken. 
Dus dan tot de Carnaval. 

v.d. 
KERKHOFS 

eethuis 
automatiek 

Molenstraat 6 Tel. 2379 Deurne 

•• 
SLYTEQU 

OPGELET: 

Sinds 20 jaar van den Berg's barrket 
van unne biefstuk toe unne chocoladebal 
dan hedde gai unne schone karnaval 

RIJWIE{.-
REPARATIES 
is nog steeds:. 

1 Harry v. d. Kerkhof 
Telef. 29 59 • llaageind 10 • Demne 

1 
1 

* 
1 

Mei de KUSTER 1 
bouwde ge geruster 

1 
' 

Aannemersbedrijf 

1 Eekstraat 17 
DEURNE 

STATIONSSTRAAT- DEURNE - "1'. G'EERr$ .... Telefoon 04930 - 3982 1 

SPAR 

de eerste echte supermarkt 

VAN DEURNE STATIONSSTRAAT 41 

Fonske is al vijf jaar, maar tot verdriet 

van zijn ouders praat hij nog geen 

woord. 

Op een morgen zegt hij plotseling 

aan het ontbijt: 

Verdomme, er staat geen suiker op 

tafel. Vader is sprakeloos en moeder 

begint te huilen van blijdschap: Maar 

jongen, je kunt praten, waarom heb je 

dat nooit eerder gezegd? 

Dat was niet nodig, antwoordt Fonske 

want tot dusver stond er altijd suiker 

op tafel! 

Frans Dielissen 
Weet U al wat Frans U biedt, 
al Ie soorten anthraciet. 
Mag Uw oliehaard eens op 'n droogje staan, 
dan komen wij er met petroleum aan. 
Uw centrale verwarming levert ook geen bezwaar, 
daarvoor staan wij met Huisbrandolie klaar. 
Houdt u van een open haardvuur, 
houtsblokken zijn bij ons niet duur. 
Voor Uw barbeque houtskool genoeg, 
waar u bij ons nooit tevergeefs om vroeg. 
Wil u soms een grill huren, 
dat kan ook voor enkele uren. 
'n Wasplaats voor auto's vind u hier, 
U wast beslist met plezier. 
Dit biedt Frans Dielissen u aan 
U kunt rustig naar Heuvelstraat 7 toe gaan. 

FRANS DIELISSEN - TEL. 2394- HEUVELSTRAAT 7 - DEURNE 

~ PEELSTREKELS TE KOOP 
lf 
'1 .,,,..,.,_, - ,....,,,_.,. - ............_ 
r.:::::"'- - - - - -- - ------Pl.! 

--

MODECENTRUM telefoon 04930 - 2506 

MARKT·DEURNE 

Twee vriendinnen stonden voor de 

apekooi. Kijk Marie, die gorilla is net 

jullie Harry. Dat is niet waar, zei 

Marie, onze Harry is veel blonder. 

We ware pas getrouwd De vrouw zee: 

Nou moete es goed luistere, Sjaak, 

natuurlijk is gin van ons twee den 

baas in huis. Mer laote we afspreke 

dè gij doet wa ik zeg. 

FEEST 
artikelen 
VOOR CARNAVAL 

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

De Wasser 

1 

1 
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M ulf ric-Snack -Service 

Na veel hollen en springen 
huppelen wij bij Mulfric binnen 
Om heerlijk te zitten smullen 
Want dat kun je aan Mulfric's spullen 
En kunde auwe betten, 
bij 'n bekske koffie die we aan zetten. 

CROQUETTEN 
BITTERBALLEN 
FRICANDELLEN 
SLAATJES 
DIVERSEHARTIGE HAPJES 

VERGEET VOORAL ONZE 
LEKKERE SATE NIET 

SNAKSERVICE: 
Burgemeester van Beekstraat 
A. van Seccelen 

HANDELSMAATSCHAPPIJ 
V. MULLEKOM B.V . 
Milheezerweg 68 DEURNE 

CAFE 'T EIND 
A. Muyen 

te Someren-Eind 

Nieuwendijk 47 

EEN HEERLIJK PILSJE MET CARNAVAL 

MET SMAAK, GOED GETAPT EN VEUL LEUT 

Kom ook eens langs met de karnaval 

VEUL BIER EN LOL Ml KARNAVAL 

MER DAN AUWE AUTO OP STAL 

HEDDE D'R AN MANKEMENTEN 

FRANS OBERS MAKT UM VUR ZU WEINIG MOGELIJK 

CENTEN 

GARAGE 
OBERS 

Tramstraat Telefoon 3052 - Hogenweg 2 Telefoon 2199 

Voor al uw metsel en straatstenen 
PORALUX betonstenen voor 
schoon metselwerk binnen en buiten 

STEENHANDELIHILRODE B.V. ,~f+Ii: *' /T'IZ l'!!!t'@ 

Deurne: 
Roermond: 

E.G. Markhorst, derpsestraat 20, Tel. 2085 
tel. 04750- 13705 

Hilversum: tel. 02150 - 12432 

Alaaf, strekelinnekes en strekels, 

Witte gullie wade Prins du in 't dagelijkse lève? 
Ik zal 't oew zegge: Verdories lekker koke 
Hij hi naw 'n neej keuke in demeulelaan 
mar dor kumt nog un fist van 
As ge naw un bruluft het of un aander 
fisje of un kauw befet, lot dan de prins 
mar komme die makt alles klaar, die 
zeurgt vur d'n middig, vur de koffietafel, 
en be-vor-bild sovends kauw schatte!. 

--GdJi)~.3S 

~· 

Saar, net van de huwelijksreis teruggekomen, komt een 
vriendin tegen die haar natuurlijk de geijkte vragen stelt. 
En Saar, hoe was het op je huwelijksreis? En hoe was je Hil zinne rommel ruimt ie wer op, en 
man? Saar haalt haar schouders op en zegt: Mijn man, sovens zitte ge wir mi 'n schon hois. dus 
moet je mij dat vragen. Wat bedoel je? vraagt haar hij du van alles, en hi van alles, en helemol 
vriending. Zal ik je vertellen, zegt Saar. Wij kwamen in nie dujer. As ge naw 'n fisje het, dan kom 

1 
een sjiek hotel, in een prach~g: bruidskam.:r. lf_ij kleed- de ge mar uns vroage wa da kost en naw 
de zich uit, 1k kleedde me uit, zk haalde ml]n nzeuwe . , ' 
nachtjapon voor de dag, die deed mijn man aan, hij liep n nz •· witte ge t. PR INS THEO 1 
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Voor carnavalsartikelen 

popartikelen en 

vuurwerk 

naar 

!WILLIE GOOSSENS 1 
het adres waar U altijd zult slagen 
Telefoon 2389 

Onderwijzer: "Hoe lang duurt de 

Veertigdagentijd? " 
Keesje: "Weet ik niet, mijnheer". 

Onderwijzer: "Kom, Keesje, hoe oud 

is een 9-jarig jongetje? " 
Keesje: ' 'Negen jaar". 

Onderwijzer: "Nou, hoe lang duurt 

dan de Veertigdagentijd? " 
Keesje: ''Negen jaar". 

EERSTE DEURNESE 
SNELREINI GING 

WILHELMINA 

Dr. van Wijk, Internist 

Wa~rij-Stomerij-Bedrijfskleding

verhuur - tapijtreiniging 
Stationsstraat 89 - Deurne 

Deurne 
M. van Doorne, Dir. DAF fabr. Deurne 
Steenfabriek Hoogdonk N.V. Liessel 
W. Hendriks, Langstraat Deurne 
Hr. Dillen, architekt Deurne 
H. Swinkels, Meubelhandel Deurne 
J. Wijnhaven, Architect Deurne 
Steenfabriek v. Daal Goossens Deurne 
Brouwerij "De Drie Hoefijzers" Breda 
Brouwerij Bavaria Lieshout 
Zanzi Bar Deurne 
Relatie Service Deurne 
Witteman N.V. Deurne 
lndimp N.V. Deurne 
Harotex Deurne 
Drukkerij Nies Deurne 
Botim N.V. Deurne 
P.v.d. Westerlo, Aann.bedrijf Deurne 

•• E~r:i~~: :: me~ ~old~::he;; e~ ~~,· 
van zijn schilderstukken. "Dit is het J 
beste, dat ik ooit gemaakt heb". • 
Kunstkenner: "Toch maar moed ·\ 
houden, mijnheer". J . 

Een autobezitter had een kip ove"e- • , 
den. Hij ging naar de boerin en vroeg: 1 
"Is dat uw kip? " • 
De vrouw bekijkt het beest en zegt: J . 
"Nee, we hebben geen platte kippen·: 

Voor wat lekkers 
droog of nat 
bij Tony en Jan is het zat 

BENJA-BAR 
Eetsalon 

Blasiusstraat 3-5 Zeilberg 

Afval-conf'Cl,iners 

SNELLE SERVICE 

N.V. Speciaal 

Transport Deurne 

Deurne 
Tel. (04930) 26 07 
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JGE KOOMT TOCH OK OP 'T BOEREN BAL OP 1 MAART? { 
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1: Vooral uw groente· ~l~~:~:::a~e~i~~Yte~n Pieter. Voor al Uw zand, grind en f: 
I 

grondwerk ) 

: en fruit Hetjuisteadres: van der Burgti· 
!1 ~···; Apollo-Bar GE~.~~~~~!~~ BOUWB.V. i.·! 
r. Jo van Gog beter àit! telefoon 2475 1 
:J· Zcilberpestraat 90 - Tel. 37 12 Deurne-Zeilberg TEL. 3386 Î. I: Blasiusstraat ·Zeilberg DEURNE 

1 
i 

!.·,."Cc VoorUwrijbewijsnaar........ VAN HOUTS Komookeensoverdelijn, SCHELLENS BAKKERIJ ,:J, 
THIJSSEN'S autorijschool daar kan 't ook geze11ig zijn. 

f: ~ Hetadresvoortaxiritten o· B TOT KIJK BIJ: Vlierden :i :f ~ UkentlesseninDAFenKADETT. ISCO· ar Het adres voor allerlei J: 
f
. ~ Verhuur busje 9 personen. TONY en PIETER SOORTEN VLA : J 

et Het adres voor MERK-benzine... Ook bakken wij voor U het echte 1 :
1

·, > tegen goedkope prijzen. 't Hu u KSKE MELKBROOD • .J: 
VLIERDENSEWEG 232, VLIERDEN Beukenstraat S - Tel. 40SJ SCHELLENS OOK UW WARME • 

:: TELEFOON 04930.3606 BAKKER. ) i 
l:~ .,) 
1
• , 
:> :p 
I ·> .. ,) . ) 
I=> :b 

NAU 

Moos komt bij een psychiater en 

zegt: Help me, help me, help me. 

Met mijn vrouw is niet meer om te 

gaan. Ik doe alles om haar tevreden 

te stellen, maar zij wil dat ik alles 

doe wat haar eerste man ook heeft 

gedaan. Maar waarom doet u dat 

dan niet vraagt de psychiater. 

Moos kijkt met een slemielig ge

zicht naar de dokter en zegt: 

Die heeft zich van kant gemaakt. 

1
:) 
() Moos, helemaal getikt, staat 

:
1
.) 's morgens in de gang v

1

an hdet gek-

•) kenhuis met een henge in e was-

'') bak te vissen. De psychiater gaat 

J 
naar hem toe en vraagt: .. ) Vangf u wat? 

1 ) Moos kijkt hem glimlachend aan 

: ) en zegt: ba·· M. e,e..-ke.r.s in de rowev.:>inl<e. 1n e spoors ..-c:io 

1 : ) U bent de vi'erde \.-ebbe ze veu L ~oor\e vuu..-ke.\-sers ~nson -kQ w"'e ~VJ<2.1'1'fq -
z=~ebbe d1..n- vu.- j,.., ou..,+es +e s+eke ,,.....0..- 0 k van d•e 

Met de carnavalsdagen 
lekker eten 
dan naar 

CHINEES· INDISCH RESTAURANT 

"A Z 1 Ë" 

. . . . 
p 
: 1 
1 : 
:I 
J, 
: 1 
1: 
:} 
J: 
:1 
1~ 
:1 

Heuvelstraat 29 · Tel. (0 49 30) 37 81 f: 
• I lî C\.-o+e..--vu.-op+o~el+ez.e+te.n.E:n<:e hebbe ok peepe ok 

: van die dreucirpker.e. dîe, k:end~ 9~ wel .l:n,'n,hotppSiqa.,...e 
J~:L,__ ______________________ __;L_ __ e_~...:._n~o~q~v~Q~u~L~VY'l~,e~1~er__::v_G~n-d....:....::...e~q~e~r.~e1:..__;:Gt::=:o=d=o=r=~===e..-==:ns~K=••·e~.k~:~=n=---.!!.---1.. _________________________ ---I . :\ 
Î: I' 
: ' : 1 
\ ~. I: 

(! Bavaria bieren Tegelzetter- en i! 

!I Mozaiekbedrijf ;! 
1= 3-Es limonades :1 
1! R.L.M. GEENEN ~I 
: 1 J: 
(: Vertegenwoordiger: Dennenveld7-Deurne-telefoon049:J:>-3950 ·J 

il ~>.J. Swinkels - Deurne !i 
·L---------------------------.---------------------------f.-----------------------------------------------------;' . 
l: FA. ADAMS G. ROOTS ·.) HENK BERINGS 
: 1 T h K 1 Wai hebbe lempkes en ander /: 

Y 00 S Speciaalzaak in electrisch gerei J 

1: tuinartikelen Kom mêr es kieken misschien is d'er i 

: 1 hengelsport wa veur aw bai. J: 
l 
: en dierenbenodigdheden Ok hebbe wai veu/ van die losse troep. 1 ! 1 

: 1 D R LJ K K ER IJ Stationsstraat 39 ~ Tel. 3709 SPOORSTR:;'; ;e;~~R~: kiint zie vanaf de stoep.,, !j 
11.-·--·-· -·-·-·-·-· -· -· -· -·-·-· -·-·-. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·::i 
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. jean caapmana 

AANNEMERSBEDRIJF B.V. 

DEURNE Derpsestraat 39 

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF 

. P.M. VAN DEN MUNCKHOF 

·1 

·1 

·I 
·I 

~ 

TRAMSTRAAT 53- DEURNE N.B. 
TELEFOON 04930 · 2595 

Peelstre ·e - S r 11.etmr en 

Laat uw carnaval bij ons beginnen. 

* HOEDEN EN PETTEN 

* BRILLEN EN NEUZEN 

* RUIME KEUZE 

STA Tl ONSSTRAAT 17 

·I Tel. 2707 

·l ed v. dongen 

Wai drukke nie allein 
"De Peelstrekel" ~lies en vur {e~n·e{tt 

drukkerij 
van 
stiphout 

en ulaf f tt gosis1towp I ! ! ! 

~ W3 
~ ENGELSEWEG222 r: 
/( TELEFOON 39765 l\J 

* Vandaag brengen en gistere kloar! ! 

* Iets onmuggeluks doen we direkt. 

* Wondere dûre wà langer. 

FA. JACOBS de zaak met 

de betere 
• service 

Kleurentelevisie 

Ban recorders 

Hi-Fi apparatuur 

Wasautomaten 

Koelkasten 

Erkend Philips dealer 

Katoenstr. 4 
Deurne Tel. 3280 
(04930) 

Past. E lsenstraat 28 
Mierlo-Hout 
Tel. 04920 · 38204 

-UITZENDHUIS
partijen-btuiloften

recepties-

Café "De Turfschop ': 
Gezel lig uit goed voor U 

Liessel 

iedere dag geopend tot 2 uur 

Bezoekt tijdens de 
carnavals dagen 

Café Dancing 

"DE LINDEN" 
, 

bij Jo en Martien 

M. v. Berlo 
Kerkeind 34 Milheeze 

Deurne - Tel. 04930 - 2096 

Voor al Uw rookbenodigdheden 

naar Sigarenmagazijn 

"DE SPORTVRIEND" 
bij Toontje Manders 

Spoorstraat 80 

il 
1 I 

Bram vraagt zijn vriend Moos: 1 
Waarom neem je toch altijd meisjes 1 
met een bril? Il 
Moos lacht geheimzinnig en zegt: 11 
Dat zal ik je vertellen. Als ik 's avonds 

met ze in het park ga zitten op een tl 
bank, dan adem ik op de bril en zo 1 I 
kunnen ze niet zien wat ik doe! i 1 

Vur al ouw levensmiddele 
en ok alles vur de veugelkes 

FRANS JANSEN 

Martinetstraot 20 - Deurze 

,1 

Bij 'n brand, of brandje Tel. 2222 

1 

1 
1 

. ::,·· . :" 

1 

1 

I 
. . 
• 

.. ....................... " ... " ...... ·•·•·.·.· .. 
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PB 

Profiteerde U al van onze 

wekelijkse meer voordeel koopjes 

BOERENKAMPS 
Textiel en 
Woninginrichting 

Kruisstraat 6 
St. Jozefstr. 6 
Liesselseweg 12 
Dorpstr. 58 Bakel 

Tel. 2692 
Tel. 2369 
Tel. 3367 

Voor al uw sportbenodigdheden 
hebben we alles in voorraad. 

soorlhuls 
BO WAL 

Hugo v.d. Goesstraat 27 - Helmond 

Molenlaan, hoek Kerkstraat, Deurne 

Telefoon 04930 - 4076 



baai VUR BRULUFTE EN AUW AANDER FISTEN 

DE PEELPOORT 
op de mert 

0 

ORkes\- de., APOLLO SlAR' " 
Eig.: A. VAN DE GOOR 

VAN HOUTS 

DANKSCHRIJVEN 

Een firma in Italië, die ver

mageringspreparaten fabri

ceert, kreeg het volgen-

de schrijven: 

Uw pillen werken buiten

gewoon. De eerste twee 

weken is mijn vrouw 6 

kilo afgevallen. Sedert drie 

dagen is ze helemaal ver

dwenen. 

Uw dankbare Angela 

Barbarini 

Twee politieagenten vinden 

een zwaarbeschadigde auto 

staan voor het gymnasium 

Weet jij, hoe je "gymnasium" 

schrijft? vraagt de een, die 

een rapport moet opmaken. 

Nee, antwoordde zijn colle

ga, maar ik weet er raad op. 

We duwen hem gewoon 

een eindje verder voor het 

postkantoor. 

Schoenhandel en reparatieinrichting 

C.Bukkems 
Deurne - Industrieweg 43 
St.Josef-parochie. tel.: 04930-2523 
Bank: Boerenleenbank - Deurne 
Bankrek.: 11.08 .02.160 

HELMONDSEWEG42-DEURNE 
TELEFOON 23 90 

Veur alle köi kansen in 't lèven 
Willen wai Aw zikkerhaid gèven 

Wai staon altijd vur Aw verrig 
En dé vingen wai hillemaol nie errig 

meubelen 
altijd raak 

Vl·S 
te~ 

moete ae 
VERD.ONICBOT 
nle vergke. 

Als Gai mèr ons vertraawen wilt gèven 
Dan zeurgen wai, dè Gai rustig kant lèven. 

à~ 

INTERPOLIS NCB 

Alaaaaaf ! ! ! ! 

TILLEFOON 4810 

HOOFDSTRAAT 25 - LIESSEL 
TELEFOON 277 . 

* 
M. VEROONSCllOT . . 

JAN v. GOYENSTRAAT 10 

TBLBFOON 23 36 

Gif mÎn de vèf, 
dan krieg de ge 'n zatsel 

"KANTOUWER DEURZE" 
LEIG KERK 15 

CHEVRON 

Service-Centrum 

KNAPEN 
DEURNE 

TEL. 2661 

Harm Tabo 
in de Meulenstraot 

Vur un schon 

keikdous 

of ne radio 

Tijdens de camavaJsdagen 

EEN LEKKER 
GLAS BIER 

STUBS 
bij 

STALLEN. CAFE OLYMPIA 

DEURZE 

Wat zijn relikwieën van 

heiligen? vroeg de kapelaan 

tijdens de godsdienstles 

op de vakschool. 

En Jan Snippers, die stu

deerde voor automonteur 

antwoordde: Relikwieën, 

dat zijn zo gezegd onder

delen van heiligen. 
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~ Geschrivve stukske dur Fr. Fransen ~les op el~ct~ic gebie . ~ . Alle bekende merken speelgoed, l 
• Vastenavond laang gele je is wa ge bru Mieske "."1Jnen ziet teveel om op te noemen, vind U l 

\1 
ge moet er mar us bmne ~aupe in speelgoed speciaalzaak: 

Wa ge zoal nie mee kaant moaken. dan kande ge er nauwe zm kaupe l 
01 lederein wit dè Deurze nogal growet is en veul buitenwijken hi. En die I(SINLSATNADLELALITJEKUERR)KEND - R. M arte1·1·n l 

buitenwijken of liever gezé achteraf wonde Peerke.Hya was zowa midden 
in de 30, en nog steeds had ie gin meid. Hij ha't dikzat geprobeerd urn mi 

'n meid mee te gao, mer 't wo mer nie lukken. Peerke zî altijd 't zal wel Mieske Wiiinen Vlierdenseweg 

9

. Deurze ( 
t komme urn dè wai te weinig koeie_n hebbe. ;J 

\l 't Was wir vastenavond en in die daog moet ik minne slag zien te slaon. 
't Is dan urn 'n uur of zeuven al wa donker en dan gi dè al wa bitter. Burg. v. Beekstraat la, tel. : 2884 Tel.: 2445 

t Haij was toevallig razend gek op 'n rijke boeredochter Koba gehaite. 
Il Vruger konde ge er zeker van zijn dè alle vrouwvolk thuis war mi die 
1 daog. Koba woonde nog bietje wijtjes af. Peerke ha z'n eigen gek 
e geprakkeseerd urn Koba an h'r spierke te komme, en dör inins schoot hum 
~ iets te binnen . Verdomme as ik nauw is binnen kos komme as ze de 
Il koei an't melken wàr. Ze gedaag zo gedaon. Op vastenaovundmondig 

ging Peerke urn die tijd nor die boerderij, en haij zag van wijte al det er 
• wa licht op de stal war. Haij daagt nauw of nooit, En hoe dichter haij Il baij de boerderij kwam hoe meijer z'n hart begon te dorsen. Peerke kroop 

op haand en vuijt urn het huis hin en keek dur elk spleetje binnen en haij 
t zag de vadder van Koba zitten an de platteboiskachel. Haij sliep hil 

,1 
vaast, en zag direk dè haij zinne borrel ok goe ha gehad. Peerke kroop 
zachjes op de stal af en ging uurst plat op zinne buik liggen, dan kon ie 

• onder de staldeur dur kiêken. Verdorrie daagt Peerke as ik nauw is zoveul 

~ 
zand weg kon dabbe dè ik onder de deur dur kon komme dan was ik 
weit zat. En hai begon zachtjes te dobbe. Toen ie zo·wa 'n half uur gedabt 
ha, kos ie _hil benauwd onder de deur dur. Haij blif wel 'n bietje heuke mi 

6 zinne jas, mêr haij mos wel vooruit of ie wilde of nie. En sakkerstie haij 

Il was binnen. De boerin war zo druk an't melken dè ze nergens gin ering 
in ha en't war nogal donker onder die koei. Peerke kroop er hil zachtjes 

• erop af net as unne foks die an't molle vange is, en opeens toen ie zunne 
Il sprong zà waogen keek die boerin bezije uit en toen zag Peerke dè tie 
P nie op Koba mèr op de moeder anvloog die lelijk opkweekte dat de boer 
t in huis wakker worde. Die kwam op Peerke's af en die flatste him tegen 
Il z'n orre, zà hard dat ie 3 keerre au mtuimelde en langweg in 't zoeike 
ft terecht kwam. De boer viet Peerke vierkant op en zette h'm op de vurstal 
t onder 't ic t e zag oe pas de 't Peerke war. Koba zunne vrijer die 
1f ok ten blakke war gekomme van ' t spektakel stond er hil hard bij te 
q lache. De boer vroeg Peerke wa zàchte gaij hier op onze stal. Peerke zi : 
t Ik kon er niks an doew ik mèènde dat 't auw dochter war. En toen kreeg 

Il 
haij 'n flats in z'n gezicht van 'n jonge boerehànd dètie mi z'n gezicht in 
de trog vlog. 
Koba ha toe toch mi Peerkes te doew en goot urn toe 'n nimmer watter 

l
t tegen h'm an en stuurde h'm wir hil zachtjes nor huis. Ik ben blaij dek nàg 

lèèf. Ik hà mores kanne zijn, ik meinde dè tie me unne plank tegen minne 
kop an sloeg. 

~_, Dè weet ik wel, dè ik 't volgend jaor wir mi minne rommelspot gao, dan 
~> riskeur ik niks mir dan kan ut ma ij hoogstens un verkensblaos koste en 
>>des meyer as genoeg. 
>" 
).~ 
>".~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~----~ 
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SPOED 111 

MET EXTRA GROTE WAGENS 

OPGEVEN BIJ 

FR. v.d. KERKHOF 
KERKSTRAAT 15 

Wegens opstelling van de optocht 

GAZELLE FIETS of 
GAZELLE-BERINI BROMFIETS 
in verschillende kleuren. 
He.t zit altijd goed voor U 
Het is van GAZELLE 

• H. MANDERS & ZOON 
Stationsstraat 108 

VOOR AL UW TEGEL.WERK 
NAAR: 

Laukens 
TEGELZETTERSBEDRIJF B.V. 

Milhezerweg 62 
Deurne 
Tel. : 4081 

VOOR AL UW HIJS EN GIET
INSTALLATIES VOOR RADIA
TOREN 

TRAPPEN 
· BALKONHEKKEN 
PLAATWERK 
ALUMINIUM LASWERK 

Naar het speciaal adres: 

CONSTRUCTIEBEDRIJF 

GERARDTS 
Milhezerweg 42- tel. : 3513 
WALSBERG. 

GARAGE 

GEBR. 

VAN HAM - . 
AUTOBEDRIJF 

Met carnaval en andere dagen 0 
Zult U bij Van Bommel zeker slagen O 
En de waar van de VéGé t 
Daarvoor krijgt U extra zegels mee. 0 

Simcadealer - Autohandel • • J. VAN BOMMEL: 
VéGé e 

Helmondseweg 18 Tel. 2493 Deurne 
0 

Helmondseweg 38 Deurne Tel. 2723 0 

E 'î>RYSU\TRE\l<ll~G; - . . • • 
De prijsuitreiking zal geschieden door Zijne Hoogheid 

om 6 uur op de Markt vanaf het balkon van het 

gemeentehuis. De prijsuitreiking wordt door de 

jury bekend gemaakt in de plaatselijke en regionale 

pers. 
Symbolisch nemen wij afscheid van carnaval 1972-

1973. Dat doen we door een treurvuur aan te 

richten op de Markt op dinsdagavond 6 maart om 

11.30 uur. 
Er zal dan een carnavalspop worden verbrand, waar

bij de muziek de juiste stemming zal kweken. 

De as blijft over als symbool van het aardse 

vergankelijke. Het carnavalsvuur blijft echter bran· 

den tot het volgend jaar. 

as ge nao de Vastelaovend 's gemakkelijk wilt ligge of zitte 
dan moete ge 's bai ons ankomme 
Wai hebbe stujel, toffels, bedde en kaaste zat . 
Spul urn der onder te legge hebbe we ok genog, en dè wille we bai allie ok nog komme 
maoke. 

Woninginrichting V.d.MORTEL 
Stesjonstraot 12 ·Deurne 

• 

• 
' 1 
' ' • 
• • • • • • • • • 
0 

• • • 

~ <êJ en datte me toffe iongens zijn. . . 1 
k~- __ ____,.... ___ --to...,_.....,_._,.._,..."""""'r-~-------~-..,~--------~ 
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VOOR EEN GOED VERZORGDE AFZET VAN UW VARKENS

KOEIEN EN KAL VEREN 

NAAR HET VERTROUWDE ADRES: 

VEECENTRALE N.C.B. 
LANGSTRAA T 128 

DEURNE - TELEFOON 04930 - 3663 

Zuivelwinkel ll§ri;fi=il 
Voor al uw exclusieve artikelen 
zijn wij goed gesorte~rd: 

o.a. buitenlandse kaas, sausen,· dipsausen, 
aparte soepen, ragouts en vele soorten 
honing en gember. 

P. VAN DUREN 

Voor diëten: 

Zou~arm en vetarm 
Suikervrije en vermageringsartikelen 

Verder nog N.C.B.-vleeswaren . .. 
iets fijns. 

Goudse kaas in alle smaken. 
Komt u maar eens proeven ! ! ! 

TEL. 2093 

Verschillende soorten vers gebrande nootjes. 

Iets. voor verkoudheid, griep of pijn, 
een tabletje voor de 7e liin. 
een poeiertje om mooi te zijn, 
'n sigaartje;;i~r<lót ~f klein. 
hiervó..or · m~t UJ>ij 

DROGIS'.fERlJ EN ~A'AFUMERIE 

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

Kinderen komen uit de hoek 
Elsje tegen Peter op dé klwter

school. "Gek fit, dat iujfrouww 

nooit trouwen ·: "Maar merrouw 

Bos is toch wel getrouwd, wijst 

Peter terecht. 

"Ja maar" zegtE/sje deskundig, "die 

is moeder; dan moet je wel trouwen': 

ME DE BUSSEN VAN 

Sjefke 
van Goch 
KAANDE GE OVERAL KOMME! 

Telefoon 2375 -
Touringcars van 17 tot 50 personen. 

Modehuis FRANSEN 

EXCLUSIEVE DAMESMODE 

STATIONSSTRAAT 13 
DEURNE 
TELEFOON 2757 

Vur al oew eetgerei 
naar 

Cafetaria "de KIEVIT" 

A.J: Bouwmans 

Haageind 1 - Deurne 
Tel. 04930 - 4043 

Tijdens de optocht mag 
in de straten waar de 

op~tocht doortrekt 
niet geparkeerd worden 

UW SALARIS ONTVANGEN OP EEN PRIVE-REKENING 

BIJ DE BOERENLEENBANK 
HEEFT MEER VOORDELEN 
DAN ALLEEN EEN RENTE 
VAN 11/2% 

Uw salaris laten overmaken op een Privé-rekening bij de 
Boerenleenbank kost niets extra, bespaart U veel zorg en 
moeite en biedt U bovendien de mogelijkheid : 

• een Persoonlijke Lening te sluiten tegen 
aantrekkelijke voorwaarden. 

• 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 
tl«• lmnk 1·oor inleréén 

OK ME DE CARNEVALSDAOG 

Voor een grote sortering handen-
arbeid moet je zijn bij: 

Ed v.d. Acker 
Helmondsewe~ 4 
DEURNE - T l. 3019 
En wilde ge ingelijst worden dan 
doet-ie dè ok nog. 

Franse politiek 

Frankrijk (aldus hf!t Franse blad 
Est R épublicain) blijft bereid te 

luisteren naar de voorstellen van de 

anderen. Dat wil zeggen, dat het 

geen enkel initiatief neemt. Dat wil 

ook zeggen, dat, als de anderen 

met Frankrijk willen praten, dat 

ze dan moeten beginnen met naar 

Frankrijk te luisteren. 

Vur al ouw LOONWERREK 
zwaor of licht 

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

Gebr. Aldenzeie 
maoken het klaor. 

* 
TELEFOON 25 73 of 37 14 

Zou dit span 
kande ge bai ons vur alle 
gezelligheid slaogen 

van Toon Kozijn 
zijn ZAAL BRABANT Liesselseweg 20 

Telefoon 21 62 
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i Speciaal adres vur vakkundige verzeurging van brulleften en fistaovenden : 

Muziek en dans niks als lach 

L'.R.~!~!l~ sjé!_n~ • . en niks als lol die dagen vol ~ 
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J. W. O'ITEN N.V. 

• AARLE-RIXTEL , n bijzonder 

1 
prettige 

• Naast het boeken van reizen per vliegtuig, autocar, boot, trein en 

' 

eigen auto 
• helpen' wij U met buitenlands geld, reis- en bagageverzekering, 

I 
reischeques en een vakantielening. 
Alles in één vertrouwde hand. 

• Haal snel een van onze reisgidsen. 
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U bent welkom bij de 

Algemene Bank Nederland 
Deurne, Stationsstraat 36 

telefoon (04930) 4141 
'~~· · ~; l ~ -1"0. 

; . . ' 

GOOSSENS 
AUTOMOBIEl MIJ • 

DEURNE 
TELEFOON 04930 - 4000 - 3699 b.g.g. 2331 

Tankstation: 

Ouick Service: 

Banden-Service: 

Tip Autowas 
Service 

Accessoires: 

Autorijschool: 

Taxi: 

Autoverhuur: 

Merkbenzine tegen de laagste prijzen 
Super 72 et. Gewoon 71 et. Diessel 34,9 et. 

Alle rep. - doorsmeren en olieverversen 
ML-Behandeling 

Michelin-Goodyear-Vredestein 20-40% 
korting 
Gratis montage - uitbalanceren incl. loon 
Uitlijnen met het modernste apparatuur 
f. 27,50 excl. B.T.W. 

Geen geknoei en gesleep van emmers aan huis. 
Uw auto glanzend schoon in 'n paar minuten 
voor f. 2,-

Tegen de laagste prijzen. Autoradio's met 25% 
korting 

VAMOR-ANWB-FNOP de rijschool met de 
langste ervaring (ook rijbewijzen verlengen) 

Binnen- en. buitenland 
Ook uw adres voor alle ziekenritten en voor 
alle ziekenfondsen 

Met of zonder chauffeur 4 - 6 - 9 pers. auto's 
binnen en buitenland 

Assurantiekantoor 

Dick Peters 

Carnaval 

Accou nta ntska ntoor 

H.KUSTERS 
Someren - Laan ten Roede 7 

delracbt van 
Puur Vlees 

••• In de frikandellen van Beckers, de vleeskroketten van Beckers, 
de nasischijven van Beckers, de bitterballen van Beckers, de goudkroketten 

van Beckers, de goulashkroketten van Beckers, de beckburgers van Beckers, 
de bamischijven van Beckers, de gehaktballen van Beckers, 

de goudgehaktballen van Beckers, de worstebroodjes van Beckers. 

U wist het al ••• "Iets lekkers van Beckers!" 
Bel uw grossier of 

04930 - 38 55 * 
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• 1 Alle HELMOND 

. verzekeringen Td. 25931, 22053, 23•5• ~ 

1 Een gUmwNm ui tegen een andae dood en vertel vooml nie" aan je w~ • 
• glimworm: "Ik zal nodig een bril Selma 19 jaar, staat voor haar moeder troffen aan en .zegt; Mijn kind, doe me ter, die kletst tegen iedereen. Selma 

1 

moeten gaan dragen. Ik heb van- en zegt: Moeder ik moet u een geheim een plezier en zeg niets tegen je vader, kijkt haar moeder aan en vraagt: 
nacht een kwartier lang liefdesver- vertellen." Ik ben zwanger. Saar kijkt die man weet zich geen raad. Verzwijg En wat gaat u doen? Saar staat op en 
klaringen afgelegd tegen een haar dochter als door de bliksem ge- het voor je broer, want die slaat je antwoordt: Ik ga naar de keuken en 

--:--si~aret~enp:ukj:" · __:.--;-_;__ • ;;...-·-- • -;...;;..• __.." • _:._::-:--_·_-_ -·-- • __:._ • --=---.--. -:-=.:.---.-:teek ~e k~p in.hetg:sfor~uis.. • J 
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Hoe er in Deurne carnaval wo rdt gevierd . 

"Vlug, vlug" roept papa, daar komt de optocht aan : Mama 
ontwaakt uit haar "na de morgen dutje" en is al meteen 
bezig met mijn kleine broertje Frans zijn jas aan te trekken. , 
Als we even later buiten komen staan er al ve le rijen met 
toeschouwers. Het is me een lawaai vanjewelste. Er staan 
grote mensen met kleine kinderen. En een beetje oudere 
kinderen staan op de stoep met: ratelaars, co nfetti, toeters 
en serpentines. En daar komt de optocht al aan. Gek ge- 1 
kl ede mensen dansten om mooi versierde wagens. De mu-
ziek hoorde je wel op 50 m. afstand. De mensen beelden 
van al les uit, zoa ls sprookjes, een cafetar ia en noem maar 
op , Zelfs mensen van een jaar of 45 spr ingen of dat ze 20 1 
zijn. Een dag later kwam de kinderoptocht aan de beurt. 
Ook daarbij werd gedanst, gelachen, gek gedaan en .. . 
gedronken. Na de optocht gingen we naar zaal Timmers om 
wat te drinken. Even later gingen we met zijn all en naar 
de prijsu itreiking luisteren of we een prijs hadden en... 1 
ja hoor , we hadden de 2e prijs. Maar toen ik keek of ik 
papa zag om het hem t e vertellen , zag ik hem niet. Ongeveer 
5 min. later kwam onze zatlap aanwaggelen. En midde 
in de prijsuitrei 

s z a 
de Kievit even later·· . Nee··, riep papa heel hard: "Dat doet 
mijn dochter" . Ik zei dat ik dat niet kon houden , maar ik 
moest het. Samen met Hans trok ik papa op. Onderweg 
begon hij te zingen. En toen Hans zei dat hij papa wel in 
bed zou stoppen, omdat mama l) iet thuis was, begon hij zijn 
kiel al uit te trekken. Wat een dag, wat een dag, zei mama 
toen ze later thuis kwam en een zat lap in bed vond. Nee, 
ze i Jan die net langs kwam: "wat een carnaval, wat een 
carnaval! " 

1 

1 

Nao de kleuterschool 

Romboutsstraat 

't volgd jaor 'n ander 

kleuterschool 

ILl ---------~~~~~~~~~;-------------w-,-----------i 

(! 

t 
1! 

/! 

De carnaval is elk jaar heel fijn. 
Je kunt verkleedt als boertje zijn 
Elk jaar heb ik nog een handje snoep 
En geef die aan een babytroep! 

Het is feest voor groot en k lein 
Dik en dun mag aanwezig zijn 
Roo ie, bruine, zwarte, gele 
Ja, zelfs de grote schele! 

De prins is elk jaar iemand anders 
Nu is het keizer Hirohito Manders 
's Maandags is het kinderoptocht 
Die kan voor geen geld worden verkocht. 

In Helmond va lt niet veel te jatten 
Want daar stroo ien ze al leen maar dode 
katten 

Route 
kinderoptocht maa.ndag 

Vertrek 2 uur. 

Tra mstraat-Stat ionsstraat-Mark t-Visser-Kruisstraat- Kerkstraat-Markt. 

Opstel len om half twee Romeinstraat. 

Kinderen die een nummer wi l len hebben kunnen dit afha-

len bij Hotel Station op maandag 5 maart van 12.00 - 13.00 uur. 

KARNAVAL 1973 
Margr"ietje een melsjé van 9 jaar 
Staat al in haar pakkie klaar 
Eindel ijk gaan ze dan 
gewapend met bezem en pan. 
Het is een feest voor groot en klein 
en het za l vast gezellig zijn 
Oude en jonge zonen 
kunnen:z ich als cowboy tonen 

En voor de ouders van elk kind 
Zorg dat u ook wat vind 
Ga n iet in ju ll ie deftige pak kies 
en wacht niet tot strak k ies. 

Ga eens dansen of hossen 
Met je boere k lompen klossen 
Ga niet st il letjes in een hoekje zitten 
Of in je bedje liggen pitten. 

We gaan nu met z'n "al" 
naar het k inderbal 
Daar kun je dansen en zingen 
en op elkaars tenen springen. 

1
1 n Venlo is het een strop 

Maar in Deurne is het f ijn 

l~ . "W•a•n•t-,d• e ._p.r i•n•s•s•tr•o•o•it"al•le•e•n•m"a•a•r•d•ro•p-."_.,.. 

BERICHT 
De deelnemers aan de kinderoptocht kunnen de prijzen afhalen of u it

zoeken bij de adverteerders van "de Peelstrekelskrant 

H .H. Winkeliers, Waardebonnen in leveren bij Fr. v.d . Kerkhof, 

Kerkstraat 15. 
Want ze strooien snoep en marsepein 

• 'T''Q•DHD.D'R'T'1.J'D De psyc iater omt ij moos t uzs. Mien was moe van 't werken i 1 DJV, D. i. 

1 n Biafra hebben ze niets 
Ook geen lol en leut 1 MIENWASMOE ·-• - • --.,.... •h k •b •$ h·· 1 

Dat kon je héél goed merken ! Een jongeman, verkoper in een groot Deze staat met zijn oren tegen de Laten we er wat aan doen 

Ze lag als een zandzak in een stoel warenhuis, klopte aan bij het kantoor muur gedrukt, Al sturen we maar een beetje poen 

En wij hebben carnaval , 
En heel de reutemeteut 

En r iep: Wat een boel , wat een boel. Wat doet u daar nou? vraagt de 
Ik ging ook maar zitten van de grijze personeelchef om op- hoofdarbeider verbaasd. Moos legt 
En begon wat te p itten slag te vragen. De chef luisterde gedul- zijn vinger op zijn lippen en wenkt aan d'r gat 
Maar al gauw werd ik het zat ' dig toe en zei op het eind: Jongeman, h d h b "" k Je hebt wel gemerkt aan dit ged icht 
En zei Mien weet je wati 1 de psyc iater om ic ter ZJ te omen. Dat het carnaval is 1 
Ga mee naar de kermis; Nee! toen ik zo oud was als jij en ook ver- Deze legt zijn oor ook tegen de muur • E 

1 
· d k d h s N. 

1 

•
• ~~e~~~in~:r ~::~adieN~:~ naar de carnaval! kopderhwasd, kon ik heel mijn gezin ehnbzbegt na een poosje geluisterd te ! ~~nb~ J . seihe et~:k:era~ i set t. ico aas zou .1· 

on er ou en met wat jij nu verdient. e en: 

1\ 
Dàn ga je mee naar 't bal! De mensen dragen kielen, feestneuzen 
Dàt liet M1en zich geen twee keer zeggen Best mogelijk, antwoorde de jonge- Ik hoor niets. en petjes 

Meteen het kieltje aan, meteen het petje op • man, maar toen bestonden er nog Moos doet een stapje van de muur en zet de boel maar op z'n kop 

En een masker voor met een leuke kop l · d ' jluz"stert de dokter in ziin oor: Zo is Het hoeft niet zo neti·es J geen registreren e cassa s. , 
•1 Meteen had M1en weer goeie zin het al de hele dag. j Nu houd ik op met mijn gezwam, 

• En daarna Hup de balzaal in 1 En ... profiteer er met de carnaval maar • 

L_ •' lekker van. J • ~. • ...:.- • • ~. -::-::=:...::..:::-::-::::: • --:--:..:.- • ::..:•:...:;:-====--·...: • --·-.... ..:......-:--• • .:....._ • :..=... . ...;_ -:-=.:--:-::.:......---=-::..:..- • -
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NIEUWBOUW- met carnaval 

( VERBOUW. AS GE BU ONS MUUG BENT VAN 'T SPRENGEN in ieder geval 
een slagroomvla 
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AANNEMERSBEDRIJF 
EN 'T DRENKEN 

DAN KAN DE GB OOK NOG BLIEVEN SLAOPEN De enige echte komt uit 
Banketbakkerij 

Café H. Kuypers 

Deurne telefoon 3143. 

Voor gezellige warmte 

KOLEN EN OLIE-HANDEL 

Internationaal Transportbedrijf 

JanVERHAEGH 
Molenstraat 58 -Telex 51523 '-Telefoon 3331 
Steeds meer vraag naar kolen en olie van VERHAEGH! ! 

SPECIALE SERVICE MET EIGEN TANKAUTO'S. 

KAPSALON 
JEURISSEN 
Stationsstraat 63 - Telefoon 23 53 

voor betere 

haarverzorging 

Aa p wa goei spul wilt eten 
Moette. ge Stationsstraat 11 niet vergeten 
Hij heeft in alles goeie waar 
En U bent er zo klaar. 
SinaasappellJ, bananen, oppels en peren 

Ook in GROENTEN nûm gesorteerd. 
Ell dan kriedde 80 et altijd DOi bonnen 
op de koop toe. En dat alleen 1eeft 

M. IEIJERS-v. UESHOUT 
Stationsstraat 11 Tel. 2750 

Uw Bn11 groenteman 

Berk ers 

Schutsboom 4 - Deurne 

A.v. d. BOOMEN 

stationsplein 
tel: 2630 

vanaf 

7 uur 

Laot oe lilleke bakkes op 'n schon 
prentje zetten bai : 

Foto 
v.d. EYNDE 
in de Meulenpeep. -~~ 

t 
Daor hebben ze ok schon kiek
keskes, man , vur nog gen virtig piek 

Stokvis - Fiets 
Compleet f. 189,50 

ALLEEN VERKOOP: 

Ad Obers 

Stationsstraat 3 
Deurne 
Tel.: 2377 - 3106 

MOETTE GE MER DENKEN 

THEO v.d. MORTEL 

"Stationszicht" 
alle soorten brood en banket 
en levensmiddelen 

Tel. 2518 Liesselseweg 16 

ROUTE OPTOCHT ZONDAG 

Derpsestraat - Romeinstraat - Julianastraat - Stationsplein 
Tramstraat - Stationsstraat - Markt - Visserstraat - Kruis
straat - Kerkstraat - Molenlaan - Limburgstraat - Molen
straat - Ontbinding Markt. 

ART . 1 
iedereen kan aan de optoch t deelnemen met een wng"n, een wag0ntje, 
een kar een fiets, een fietske, te voet of te paard, mits rnen zich goed 
aan de volgende voorschriften houdt. 

ART. 2 
De plaatsen in de optocht worden door het comité bepaald 

A RT .3 
Maskers mogen alleen gedragen worden t qdens d•' op toe ht en alleen 
door deelnemers aan de optocht . 

A RT. 4 
Wettelij ke en gemeentel ij ke bepalingen moeten st rcnq in ac ht worden 
genomen. 

A RT. 5 
K leding die aanst oot geef t is verboden. 

AHT . 6 
Het is verboden: Tonelen voor te stellen die 
aanstoot geven. Hieronder wordt ook verstaan 
't zingen van l iedjes, die niet door de beugel 
kun nen. 
ART. 7 
iedereen moet zo gek mogel ijk doen maar 
op een manier dat men er nooi t spij t van krijgt 
gek gedaan te hebben. 

Dee lnemers uit de gehele gemeente zi jn van hart e welkom in de optocht . 
Dee lnemers bui ten de gemeenten en rec lamew agens vall en buiten de prijzen. 
A RT . 9 
Voor ongelu k ken t ijdens de optocht is het bestu ur van de o rganisati es niet 
aanpsrakelijk , oo k niet voor persoon lij ke ongelukken, al, les gaat voor 
risico van de dee lnemers. 

ART. 10 

Al kumt 't nie zo nauw 
vur de iuiste taid 
gó de ge gauw 
nor 

A. van de Kerkhof 
Kerkstraot 7 
Deurze 
Tillefoon 39 64 

W aij verzuregen al oew reparazies ! 

Gloziemooker 
Siergerei 
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Alle deelnemers aan de optocht zijn verplicht zich via Derpsestraat 

om 2 uur bij hun nummers op te stellen. 
Deelnemende corpsen: 
"Kon. Harm. Deurne" - Jeugdorkest K.H .D. - Fanfare "Wilhelmina" 
Vlierden- Drumband "Excelsior" Zeilberg- Drumband "De V:rolijke 
Tippelaars" - Drumband "De Wilberttamboers" - Drumband Kon. 
Harm. Deurne - Fanfare "Musis Sacrum" Bakel - Hofkapel " Kon. Harm. 
Deurne". 

Hedde gallie al gehoird dè ze maoke in Deurze staal, 

1 
constructie in trappen en hekken, en staole raomen en deure 

Ok maoke ze alleminium raomen en wenkelpuien en de 

1 

goeiekopste alleminium sleufraomen. 

Vraag 't mèr gerust an onze klanten. De service kèènt bai ons gin 

kanten. Allemaal go~ gemakt en prima waar. Sprek 't mer af ze zijn 

1 zouwe klaar. 

OSKOMERA DEURNE 
Il StoaJ, en Aluminiumind.,.rie INDUSTRIEWEG 19 

PLEZIER MET KARNAVAL 
MAAR OOK PLEZIER MET ' N KEUKEN 
VAN: 

BOOT KEUKENS 

~} 

j 

Wilde ge een kuuske of 
nun bag koupe 
of verkoupe ? 
Dan moete ge us bai 

THU BERKERS 
op de Millesen daik anloupe 
TELEFOON 25 59 · 

* 

MAKELAOR 
IN ONTROEREND 
GOED FRUIT 

:i Gerard van Dijk 
j HAAGEIND 9 - TEL. 24 88 

burg. krollaan 21, helmond 
tel. 04920 - 39002 

ZAAL v.d. PUTTEN 
dondQrdag 1 MAART 

BDE RENBAL vERwARMoE TENT m"m.v. ·I 
\-lOSBENGELS - "DE .JANT.JES'' i I· 

1n de ZAA\ spelen : THE :::JOY ~~~ 1 

zo+et""dag 3 maart 1 . 

&EHUWDENBAL 11· 
\n dezaa\ : ,:THE .:JOY R\DERS" ,. 

1n de verwarmde tent 
1
. 

,lonely , Bird!' ___ i· 
tijdens de. karnaval ·I 

dansen in de verwarmde tent I· 
, lonely Bi rds ' JHE :iou RtoEQs" ·\ 

YY"1c::::ianda9 5""'....+· 1 \. 
d1nsdo 9 E'> mrt. M A Tl N E E ·l 
\n de zoal verwarmde tent 1. 

m.m. irdS' _,.THE :JOld R\DERS' • 

1. 
·1 l. 

bezoek van de PRINS 

v 

en raad"~"' ELF 

J'ur oew broud 

* 

·1 \. 
·1 I · . . 
t 
(• 
(· 
(-
(. 

J. RAKELS~ 
l' KRUISSTRAAT 

Kacino
Night· 
Bar 
MARKT - DEURN~ 

!: 
t 
f. 
t 
(. 

~ • (• 

l· 
l· 

Geopend tot 3 uur 's nachts ( 
De bar met nieuwe sfeer. (, 

·~.J~~~~~~~f--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

I· Wij brengen u: ~ijdensdde carhnavalsdagen komt mid· i 
'1) Dokter: "En mijnheer Jansen, heeft u * DE GROOTSTE SORTERING LUXE BROOD uen in e nae t de postbode met een :1 
•• mijn advies gevolgd en voortaan met * DE BESTE KWALITEIT 2 dringend telegram voor baas Jansen. '1 

)' 

open raam geslapen? " * DAGELIJKS VERS ~ De postbode belt aan. Na een tijdje •1 
Patiënt: "Ja dokter" . - ·~ ~ trekt vrouw Jansen boven aan de trap ~I 

l, Dokter: "En bent u.nu dat beklem- Luxe broodbakkerij rbfo·~ aan een koord en de deur gaat open. ~ 

l
'J mende gevoel <Jp de.borst kwijt? " P. y E D D E R Woont hier mijnheer Jansen, vraagt ~ 

Jansen: "Nee dokter, wel mijn _.,., de besteller. la 
'r portefeuille". Kerkstraat:·5 - Deurne_ Telefoon 26 18 .__. Ja, roept de vrouw, sleep hem maar il 
11 naar boven. 
• Filiaal Hoofdstraat 38 - Liessel Tel. 273 . ---·--· -· -·-· -· -·-· 

. 
f -- - . -· -·-· -·-· -· 

3 x DAAGS EEN LACH ! ! ! !: 
.......... -- -- - --...., ,.,.,,.,. _.._. ....._ ---- - -- - -- - - ........ --- ........ .,,.,.,,,,,, ....... - - - - - -- ........ --- ,..,,_, ,,,,,,,__ r'!!!!!!!!!!! ,..,,.. ,....,. ,,,_ --·· ..................... ...-" - _____ .......... ...__..._.....,._,..,_ ...... - -- --- -- ,,,_,.._ _____ ...__ ..... - ----- .... ----..-~ 



r- - ---- _________ ,...,,_ - -- ----- -- ---
p G 1 Bende gai ne werkmens 

-
\ . van 00 mè de pet of draogde gai inne houwd 

• BRILLEN 

\ ziekenfonds leverancier . 
l stationsstraat 62 

f
• ~ telefoon 04930 - 3913 

. ·a · ,, 
~1 ·l. Moos komt bij de chirurg en zegt: 

~ 

1 
Dokter, u mot me helpen. Bij de laat

:\. ste operatie hebben ze een spons in 
1 m'n maag vergete. Hebt u pijn? vraagt 

~~ 
de chirurg. Moos knikt ontkennend 

en zegt: Nee, dat niet, maar een 

verschrikkelijke dorst! 

• 1 

~ 

~ 
·) 

j 

Vur veul leut 
en ne pot bier 
zoek dan bij 

~ 

~ DE BERK .) 
·) 

.. 

.) 
·) 
·) 
·) 
·) 

:J 
:} 
·) 

je vertier 

RIET EN PAUL 
v.d. BERKMORTEL 

Voor 'n betere sortering groot en 
klein brood en exclusief gebak 
naar de echte WARME BAKKER 
in de Walsberg 

·) l_,,__,, 
·) .....---~ ... ..-.. 
·J 
·J 
·} . 
:~ SNIJDE'RS 
·) Tel. 2715 

·) WALSBERG 

koam gerust in oons zaak 
allebei oeuw geld is goeuwd . 

cafe bar restaurant 

DE 
POTDEKSEL 

DEURNE - TEL. 3260 

-f.E:L: 

:0971 
O!!U'2ME 

-----------J 
De smulpijp van de 

Walsberg 

Automatiek MENNEN 

Mil.hezerweg 1 7 
Deurne tel. 2715 

Moosje komt bij zijn directeur en 

vraagt: Mag ik morgen vrij hebben, 

mijn grootvader gaat trouwen? 

Je grootvader gaat trouwen? zegt 

deze verbaasd. Hoe oud is hij dan? 

84 jaar, antwoordt Moosje 

De verbazing van de directeur wordt 

nog groter. 84 jaar! En wil hij 

werkelijk trouwen? Wil hij ... zegt 

Moosje verbaasd Hij mot! 

1 . 
1 . 
1 . 
l . 
( 

~ 
~ 

~ 
~ 
(o 

EERSTE ~ 
DEURNESE ~ 
SCHOONMAAKBEDRIJF ~ 

~~ENWASSERU i 
Meulendijks 
TELEFOON 2435 

VOOR NETTE 
AFWERKING 
STAAN WIJ 
BEKEND 

Bij Harry en Nelly alhier 
drink je lekker 'n glaasje bier 
Wij wensen de strikkels en 
strikkelinnekers veel plezier 

H. v.d. HEYDEN 

Stationstraat 132 

,JINJA 

·• 

• J 

ji ~ xhofleerbY. 
KARNAVALSLIED 1973 

,. 
·I 
I· 

·i -I· .,_ 

l· 

'
t. 
·r l · 
. r 
1. 

VERHUUR- EN EXPLOITATIE
MAA TSCHAPPIJ 
AANNEMINGSBEDRIJF VAN 
KABELWERKEN, GAS, RIOLERING 
EN WATERLEIDINGEN 

ALB. V. CUYCKSTRAAT 66 ·ASTEN - TEL. (04936) 23 57 

ï 
Ll.----------~- ---

Strekelinnekes en Strekels 't is weer 
carnaval 
Vat nog maar nen goeien teug 
Want van 't hossen en 't kwèke op 't 
Strekelsbal 
Wordt ons kéél zo heet en dreug 
Mer we gaon den helen aovund dur 
Want door zi jn we strekels vur 
Strekel innekes en Strekels maak meir 
leut en lol 
Doe dè gleske mer weer vo l. 

A. AR TS 

·I 
I· 

i 
·I 
l· 
·I 
(· 
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1
. AUTOMATERIALEN Er is maar een kwaliteit Fa. Lippenstift in alle kleuren • 

• . die steeds voldoet., 1 van Lieshout Fleskcs um lekker te gehrcn'- !1' 

j! , 1, "HA G RO" ~~;~~~~" ;:~e~~~~~;~:4 -Deurne ::.~~~:~~:~~:':j:',;m;;;, r 
·1 Molenlaan 1 b - DEURNE J. Goossens Stationsstraat 21 ijzerwaren - gereedschappen COR ffARTJStatioENnSs-at .J 

tuinartikelen i>l"OKfst ". • 

Ij Tel. 04930 -4465 tankstation · 1 

I · . , 
I · 
· 1 I · . 

\· · I 

TEXTIELSTRAAT 6 - DEURNE 

Ondanks het feit dè 't weer Carnaval is, willen wai d'r alli.e 
nog es op wijzen, dè der in Deurze ök ne goeie 
verwermingsinstallateur zit. 
En wel ne verrekte goeie. 
Dus as gallie nog ä te verwèrmen hèt bélt dan efkes ös 
nummer en wai staon direct klaor. 
As ge 't zelf wilt doen, dan hebben wai genög matriaal en 
ök heie goeie köp . 

* 

WASAUTOMATEN 
VRIES- EN KOELKASTEN 

VERLICHTING 
naar 

van oeffelt 

Manders electrotechniek 
Voor al uw elektrische artikelen, installatiewerk en reparatie 

VUR EEN GOBI STUK Schilderwèèrk 
UW ADRES 

*: UW REVILAC DEALER 

* 

Milhezerweg 7 
Tel. (04930) 30 95 

1. 

·1 I. 

·1 I · 
GLASHANDEL 
VERF en BEHANG 
DROGISTERIJ 

·1 ïl0

VËRHfuEN & ZN. 1. 
Telefoon 233 7 • 1 Walsberg Deurne 

j. IN ZAAL v.d. PUTTEN EN VERWARMDE TENT 3 ORKESTEN I(· 
·t . 
ll------~-----------...-~---- --------- ~ -- __ ,..._ - ---d· - ~- ..... - ...._. - --- -- ---~ - - - .-.-- ----- ----------------- ------- ____ ...._ ..._._-6 ___ -- ---
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Meer Carnavalspret met snoep, 
sigaren, sigaretten'en banket van: 

M. PHILIPS 
v/h WILLEMS 

Stationstraat 19 - Deurne 

Lekkere friet, nasslballen en frtc8dellen 

Moete se op de Mert bestellen 

Ne~smiakt clè spu1 zo fUn 
As In de automatiek 't'llll 't knijn. 

En dm, die slaatjes en sjasliek 
't Is de speclalltelt van 

Kniinenburgs' 
automatiek 

WAU<ER \ND\JSTR\E- EN - \4~NDELSMU N.\J. 

-:___ ~ 

Alle varkens, zeugen en biggen, Ï 
die in uw stallen liggen, 
haalt onze vrachtwagen graag en snel, T• 
~~~~;~ ïJ 
VAN DE BERKMORTEL Ï~ 

wel , 
Langstraat 96 

_t_e_ie_fo_o_n_3_74_1_. ______________ -'!:J• 

ï 
T· Vur een boitengewoon 

schon kado 

Kunsthandel 
IL Goossens-de Vet 

in de Meulenpeep 

·T 
T· 
·T -. 

~ANNEMERSBEDRIJF i• 
FRANS VAN NUNEN" 
HELMONDSEWEG 23 - DEURNE' -------~----~----~----~o 

RUND-, VARKENS- EN 
PAARDENSLAGERIJ 

~Î· -
. ~ •I 

Wk altijd kro,pt de beste waren 
Zal zich .veéi leed én zorg besparen ! 

~ 
,fMet de carn~_val rustig leuteren 

l~n pruven by 
f(EURSLAGER ~ 

Baars-de AL~~~~~A~BEIBR!!~ 
-
.!ANNY EN JAN THIELEN-TIMMERS v. 

STATIONSTRAAT 

• 

schilders
bedrijf 

COOL EN 

Waren ze maar weggebleven 

Toen de brandweerlieden arriveer

den brandden de benedenverdieping 

en de eerste etage van het pand 

totaal uit. 

Muziek gevraagd 
~t \\\\\\t 

\a~\$ 

van de optocht 
Troostvol 

Patiënt, nadat de dokter hem van 

a. tot z. heeft onderzocht: "Wat 

mankeer ik nu, dokter? " 
"Dat weet ik niet. Maar bij de 
lijkschouwing kom ik daar wel 

achter". 

Schoolantwoord 

Onderwijzer: "Wat is een choreo

graaf?" 

Leerling: '1k denk een graaf uit 

Korea". 

vur ne prettige karnaval 

loopt te ge op 

Schoenen 
van 

VAN VEGHEL 
Stationsstraat 42 - Dewze 

't Is raar maar waar 
'n speciaal carnavalskoopje 
staat voor U klaar! 

Journalistiek 

Toch nog verschil 

Een autocar kantelde. Gevolg: 18 
doden waarvan 4 ernstig. 

0 

jo 
-
·I -

Jo 
-
1 -Jo -
•J 
;. 
~ -
• -,. 
-
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~: Hippisch 
~ :" Centrum 

~~ 

'
~\~~.' 

\\\ \\ \ \ \ 
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Voor 'n nieuwe 

en service naar: 

Renault 

Automobiel en Garagebedrijf 

Tijdens de Carnavalsdagen 

dansen 

in zaal 

.. 
·" ·\. 
·\· 
·\ 
-\. 
·~ 

icus Thijsse~ 
Aanvang 6 uur Vlierden 

Orkest: 
"Constallations" 

~· 
\· 
·\-
~ · 
·\· 
·\· 
\· 

ZATERDAGSFANFAREBAL. \· 
·\· 

MODERNE TIJD 

Moeder zat rustig te breien en 

dicht bij de kach / ligt Mimi, 

de poes, behagelijk te snorren. 

Patty van vier jaaF hoort dat en 

zegt: "Mammie, hij heeft z'n 

motor aan staan". 

B.V. BOUWBEDRIJF 

DEURNE 

•'\ 
•'\ 
·~ 
~: 

HET CENTRUM VAN DE 
PÈÈRDEN IN NEDERLAND 

Heuvelstraat 3 - Deurne 
Telefoon 04930 - 2626. J.H. Manders 

WENST ALLE EEN PRETTIG 
CARNAVAL. 

Kerkstraat 12a 

·" .\ . 
• \. Op het bal toonde een jongeman een overdreven be-

•\. langstelling voor haar. Ze vond het heel vervelend, 

\ want hij was helemaal niet haar type. Op het einde 

•\• van het bal vroeg hij: "Mag ik uw telefoonnummer? " 
.\. "Dat staat in de telefoongids". "Mag ik dan uw naam 
.\. weten? " "Die staat er ook in". 
·\· 
·~ . . 

KINDERLOGICA : 

Een goede, oude. opa komt het gezin van z'n oudste 

zoon bezoeken. Hij vraagt zijn kleinkind Fransje, dat 

op de eerste klas van de lagere school zit: ''Hoeveel is 

2 x 4? " ''Acht'', antwoordt de knaap zonder aarzelen. 

''Prachtig" zegt opa en geeft hem 8 dubbeltjes. ''Als 

ik dat had geweten'', mompelde Fransje, "dan had ik 

15 gezegd". 

Mevrouw had haar dienstmeisje betrapt, toen de melk

boer haar een kus gaf. "Rietje", zei ze verontwaardigd, 

"wat heb ik daar gezien! Als de melkboer 's morgens 

komt, zal ik hem voortaan aannemen·: '1k geloof niet, 

dat u succes zal hebben, mevrouw. Hij zal u wel te oud 

vinden': 
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FA. W. WASSER - DEURNE 

SPAKO SLAGERIJ-APPARATUUR 

is van uitstekende kwaliteit! ! 
Wij leveren 
Kookketels en kookinstallaties 
Rook- en kookkasten - werktafels 
Braadovens - mengbakken - transportwagens 
Frikandellenketels - au bain marie ketels 

SPAKO KETEL- en APPARATENFABRIEK B.V. DEURNE 
telefoon 04930 - 2087 

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

Slachter VAN oom 
Martinetstraot 

Voor al Uw timmerwerken 
naar: 

J. v.d. Mortel en Zn. 

Helmondseweg 91 
Aannemersbedrijf 
Tel.: 2635 - DEURNE 

1 
Il In een sjieke dancing gaat Peer, 18 jaar, 

1 naar een vrouw van middelbare leef 

11 tijd en vraagt beleefd: "Danst U? " 

11 De dame kijkt Peer hoogmoedig aan 

h en zegt: "ik dans niet met een kind". 

11 "Oh", antwoordt Peer, "ik wist niet 

ll dat u in verwachting was". 

Il 

" b 
1, 

•• 1, 
l 1 
'1 
la 
1, 
l 1 
l 1 
h 
Il 
•• 1 

ll 
)i 

Henkie: Papa waarom mag 'n man 

maar een vrouw hebben? Papa: · 
omdat de wet de mannen wil be-

schermen. 

Moete mijn eier es zien, zee een kip 

tegen een aander. 

Die van mij zijn hil wa groter en ze 

brenge ok hil wa meer op dan die 

van ouw. 
Mij goed, mer dochte gij soms de ik 

mijn kont kapot wil perse veur een 

par rotcente? 

VEUR AL OEW: 
Elektr. Urgels 
Grammofoonplaoten 
Muziekinstrumenten 
Orkestinstallaties 
Cassettes. - Pick-Ups en Radio's enz. 
naor: 

MuziekpaleisW. B k 
1m er ers STATIONSSTRAAT 87 

DEURNE - TEL.: 2543 

_,,_ ____ -, 

Dansen 

ORKEST "TRIO POPULAIR" 

Ze speulen veur oew in 

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

A.J. BEKKERS-V AN BAARS 

Voor al uw Bloemen 
en Planten 

Zondags dansen vanaf 5 uur 

Maandag en dinsdag 

vanaf Z 00 uur 

Hebt U iets te heffen of op te lichten 
dan kunt U terecht bij: 

( 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
I 
l 
l 
l 
l 
l . 
(· 
f 
C· 

Jan Verhaegh~ 
HET ADRES: 

J. PRIJS 
tot 3000 kg heffen wij met gemak. 

JAN VERHAEGH 

(. 
(. Helmondseweg 118 

DEURNE - TEL. 3105 
Molenstraat 58 -Tel. 3331 - Deurne (• 

\n de. 
rneu\~.,...peep 

~<! 2-

Alles voor 
iedereen 
Vogeltaden Rubblrlurzen 
Konijnenvoer Klompen 
Hondenbrokjes Hobby-klompen 
Gazonzaad /Kleurcarboleum 
Tuinzaden Lak: en muurverf~ 
Compoit Gereedschappen 
Vogel-en kippengaas Harmonicagaas 
SiergliS Draadnagels eri 
Kranvnen enz. enz. enz. enz. 

de 
Boerenbond 
heeft het 

AMRO BANK 

> 

f(~,) 
\.,~;,: .' 

. . 

WONINGHYPOTHEKEN 

PERSOONLIJKE LENINGEN 

KREDIETEN 

AMRO BANK - Helmondseweg 9 Deurne 

c 

' f " 

' r 
f 

' ' f 
f 
f 
f 
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' f f , 
f 
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·~ ÀSSURANTIEKANTOOR 

,. 
1' 

1, 

'• ), Voor Uw verzekeringen 

JI een geweldige service 

Voor financieringen en l~ 

H.J. Rijnders & Co. =.= 1 !:~!98" ~ 
HOOFDSTRAAT 80 ·LIESSEL - TEL. 04934 • 321·602 • 565 ~ 

~ 

>' 
>: 

1. 
=1 
1· .1 . ... 
·' 

't IS TE HOPE, DÈ ADVERTÉRE DU VERKOPE ! _! ! 
f! 
·l 
li .. 
r 
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1 Ook hij de . 
( DEURNESE 
" 
1 MANEGE 
. 
( 

• het Carnaval IS 
• 

r 
en houden de paarden 

beas niet op stal . 
1 

BEN DE NAO DIE DAAG 

NOG NIE· MUUG . 
1 

dan pak ok ens 

een pert bij. den taac 

. 

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

Verhuur van dekkleden, 
feest- en tentoonstellingstenten 

Transportinstallaties 

Machinebouw 

Constructiewerken 

Bezoekt tijdens de 

carnavalsdagen 
de nieuwe discotheek 

in 

1 . 
J . 
l 

1 . 
1 

DEUCON B.V . 
Cafe-Bar 

,,DE SCHOP''! 
1 

Fabriekstraat 12 
tel. 3636 

deurne 
telex 51467 

Ties en Mariet 
Stationsstraat Deurne 

' 
{ . 
1 

Voor uw Rijbewijs 
ook voor vrachtauto 
naar 

Gebr. Lutters b.v. Met een goede carnaval in je bol 
krijg je in de 

"ALBATROS" 
1 
• 

1 . 
1 

TONY THIELEN 
Deurne 
Vlierdensevveg 5 Tel. 3178 

VAMOR ERKEND 
BOUWWERKEN 
AANNEMERS VAN ALLE VOORKOMENDE 

. 
1 . 
1 

\ 4RDTBI 
industrieweg 2 5 

de volle lol 

Stien en Tony Thielen 
Vlierdenseweg 5 - D~urne 

1 . 
1 

Vrijdags-zaterdags tot 2 uur • 
open. 

1 . 
Voor banket heerlijk en fijn ( 

moet je bij banketbakkerij . 
BOSCH ziin 1 

• 

J 

heuvelstraat 1 - deurne 

NOG ZO GEK NIET! 1' 
De onderwijzer vertelt aan de jongens ·I 
van zijn klas, dat volgens de theorie ) , 
van Darwin de mens afstamt van de 

aap. Leo steekt de vinger op: .1 
"Mijnheer, maar dan de apen van 1 
tegenwoordig! Hebben die niet .·, 
door afstamming mens willen 

worden? " ) • 

BIJ DE DOKTER GEWEEST ·I 
"Wat zie je er somber uit! " 1 
"De qokter geeft me nog maar • 
twee weken''. .( 
"Wat? Nog maar twee weken te 1 · 
leven? " 
"Nee, om z'n rekeningen te ( . 
betalen" 1 • 

30RKESTEN 
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OMNIDRINK 
NEDERLAND B.V. 

beek en donk - tel. (04929) 1477 - wilhelminaweg 7 

MER IN DE'URZE WORDT ALLES 

SNACKBAR HELMOND 

Vindt u de carnavalsdagen tof 
bezoekt dan zeker Grotelshof 

Wij verzorgen gaarne uw droppings- oriëntatieritten, 
diners en feestavonden. 
Specialiteit in pannekoeken. 

GEBROUWEN 

Zaterdag 24 - 2 - '73 carnavalsbal met de "Pierewaaiers" uit Bakel 

H. Beekmans Grote/ 5 - Bakel - Tel. 04929 - 396 

,- . 

Wij werken dag en nacht 

Wie na karnaval 

met 'n kater zit, 

en 'n lege portemonnaie 

en geen werk of geen werk naar z'n zin 

die kan bij ons 'ns komen praten. 

DEURNE 

Fa. H.G. van Vijfeijken i 
Kanaaldijk Zuid II 1 

. 
l 

ALLE SOORTEN GRONDWERK 

KABEL - LEIDINGEN - KANTWERKEN - SLOTEN VEGEN etc. 1 

BALIEHUMOR 

Rechter tegen getuige: "U was 

op die bewuste woensdag bij 

beklaagde op bezoek. Hij zou 

toen tegen zijn schoonmoeder ge

zegd hebben, dat zij een lelijke 

heks is, Klopt dat? " 
Getuige: " 't Klopt wel, edelacht

bare, maar dat hij dat gezégd 

heeft, zou ik niet kunnen zeggen''. 

. 
1 . 

TELEFOON 04937 - 2396 ' 

Voor elk rijbewijs 
naar 

NARD THIJS· 

i Nieuwe Uitleg 23 

Bakel - tel.: 04924 - 1430 
VAMOR - FNOP Erkend. 

Namens het bestuur 3 dolle dagen ALAAF ! ! 
........ ---- ........................ ---...... --· ............. ---· --..-.. ----· ........._. ------·-·---·-·-· --· ,___.---· ~- -· . -- . ,__... -· --· ---- . ---. . --· - . - . --· --. . ---- . -· ----- . -..-.. - . -· -· - . ---- . -...... . ,_ . 
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FOTO-STUDIO 
jHET FOTOCENTRU Ml 

zo lang de avonden nog lang zijn 

en zo kort de dagen nog kort zijn 

is 't nog tijd om nuttig te handwer

ken 

te knopen of te breien. Loop 's 
binnen bij speciaalzaak 

UIMAZDA 
L. HOLTEN ~. 
Houthandel 
Veldstraat 27 - Tel. 2346 

Val de geij dur d e vl oer o f z itte geij 
höst noat 

Gö nor Hol ten in de Veldstraot 
Want di e hé over ieder gaat 

-

Lievendag
Jacobs ~ 

Wel ·n ander p loa t L.I 
Want d ie hi hout. ba l ken. tempex en • 
p lank en 

in heul veu l versc hill ende maoten ~ 
Hedde ge vur 't haa ien gin tijd • 

Kerkstraat 24 - DEURNE 
telefoon 277 6 

• A Is u ophoudt rriet rokert, 
Dokter. r> · · r kttrtt u zeker wel zeverttlg J~a 
worden. patié•" pat ben" al 

dokter. h d 
0 01<.ter: A Is je rtid gerookt. ~ ' 

. vio" ""'isschlen al. tachtig 

was ie ,, " "' 
gewees t. 

1 stralç
. eert hee . 

gekleed lf'l de zwarte 
oe rtozern het bekert_. peer if'l de 

k broek ert ·t zich b1J 
e gooi . 

·asje aart, de lartge 
J heerswel. kijkt rtaar 1 ge-
sc k pper, die vo 
Peer a d "ozerrt. ·"e ert ' rt e " ·11artt1" • 
harert va .. ynet bYl oJ olie 

eerd ziJrt krtippert 
srrt . "Jiaar 
vraagt. ? " 

. , ''"'"""· 

"'t Spinnewiel'' 

SAJET 
ZOK 
en trallerhand 
GARE 
urn te breien 

Meulenstroat 9 

Milleseweg 38 DEURZE 1f. 

CARNAVALSAANBIEDING! ! ! ! ! 

Kofferschrijfmachine 

REMINGTON ENVOY 111 

'n Luxe, lichte portable met alles erop en eraan. 
Rood en zwart lint, Stencilinrichting, twee regelafstanden, kantlijnstoppen. 
Zeer moo ie letter en verpakt in een chique koffer. 

'N JUWEEL VAN EEN MACHINE VOOR SLECHTS F. 198,
En ·natuurlijk· onze BEKENDE GARANT! EEN SERVICE. 

" 

KANTOORBOEKHANDEL 

NOUD VAN DE EIJNDE 
Molenstraat 1 - Tel.: 2561 - Deurne 

Heeft ook een uitgebreid assortiment 

o.a. schrijf-, te l-, en rekenmachines 

Ook de ADMA op de Heuvelstraot 

st ik ken met de Carnaval genne draot. 

Wij gunnen allen heel veel lo l 

en doe maar eens een paar dagen lekker dol 

c~~~- ! r: ,~ 
~ · ~ 1\ 

. .' 

Louis d ie hi w el ne waogen die vur auw 

rijd 

Voor al Uw loodgieterswerk 

groot of klein slaagt U 

nergens beter dan bij 

NOUD 
WEREN 

Molenstraat 15 Deurne 
·~toon 04930 - 3868 

Ok m e de carnaval 

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

ALLE VERZEKE RINGEN 
FINANCIERINGEN · H,YPOTHEKE 
PERSOONLUKKE LENINGEN 

uw ad res: 

W. J. Donkers 
Hcllemondseweg 34 · Deurze · Til. 26~0 

1 . 
. 1 

1 . 

· 1 I · 
--~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~~~-.--~~~~~~~~~~~---'~~~ . 

ci!'f E - 8~/i 

Stat ionsstraat 34 

L. M. van Griensven-Holten 

Postrekening no. 1066873 . - "~aar Tii 1.JSS~. ' 
&2225 -·'--· __ n 

TRAMSTRAAT 15 -17 
DEURNE 

/ ·1 Voor gezelligheid en knus 
• Allemaal naar Bert en Zus 

1 
daar heb je veel leut en plezier 

• bij 'n heerlijk glaasje STELLA bier '\ · l "-_ >-•- . ' .. ;,.a!J.tll' 1 MUTSAERTS K INDERWAGENS VAN f. 239,50voor f. 199,50 

MAGAZIJN "DE MOLEN" - DEURNE 

Tel. 04930-2404 

UW ADRES VOOR MUTSAERTS EN KOELSTRA KIN DERWAGENS 

[· 
-j 
[' 

. , 
G 
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