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VOOR DE PEELSTREEK
EN AL ONZE PEELSTREKELS

1

•

•

*
*

DEURNE

1 WENST ALLE EEN PRETTIG
'
J.

•

DEURNE - TEL. 2687

Kerkstraat 12a

DEURNE
KERKSTRAAT 14
TELEFOON (04930) 30 18

Filiaal Hoofdstraat 38 - Liessel - Tel. 04934-705

Voor al uw groente
.
'
en f ruit
:'

Vur veul leut
en ne pot bier
zoek dan bij

p/J ~

~

DE BERK

A.DOVENS

L. HOLTEN
Houthandel
Veldstraat 27 - Tel. 2346

Cafe - Snackbar - Dancing

bent u bij

beter uit!

Zeilbergsestraat 90 - Tel. 37 12

•

TELEVISIE - RADIO
BANDRECORDERS
WASAUTOMATEN-KOELKASTEN
Hi-Fi-INST ALLATIES

Kerkstraat 5 - Deurne - Telefoon 26 18

•

•

A. Dovens - van Buël
Milheeze Kerkeind 23
Telefoon 04924- 1553

De kapitein komt de pasgepoetste
kamer inspecteren.
Op een elektrische leiding zit nog
een laagje stof Hij veegt er met
zijn vinger over en vraagt aan de
soldaat:"Wat is dit?"
"Uw wijsvinger, kapitein".

RIEK EN PAUL
v.d. BERKMORTEL

Anton ran Duinkerken

Va lde geij dur de vloer of zitte geij
höst noat
Go nor Holten in de Veldstraot
Want di e hé over ieder goat
Wel 'n ander ploat
Want die hi hout, balken, tempex en
planken
in heul veu l versch illende maoten
Hedde ge vur 't haolen gin tijd

".

•

rau

flJO

•
CARNAVALS VIERDERS
Toen men mij vroeg o_f ik voor het komende jaar vorst wilde worden, heb ik
na overleg, spontaan ja geantwoord.
lm.mers voor mij is het een mindere moeilijke taak daar ik het bestuur en de
Raad van Elf, al vele malen ontmoet heb.
Ook is de gang van zaken mij niet vreemd, daar ik al vijftien jaar mee gedraaid
heb, zij dan niet altijd aktief.
Dat er ook vele nieuwe veranderingen ondergaan hebben, in de afgelopen
jaren, is mij ook niet onbekend gebleven, denk vooral aan de club van Honderd
en de geweldige avond van de Prinsengarde. Hulde ook aan hen .
Ik hoop daarom ook, dat ik met onze nieuwe Prins en de Raad van Elf weer
prettige avonden en dagen mag beleven, ik zal hiervoor erg mijn best doen.
Dat ik op veel steun van mijn voorganger Vorst Jan kan rekenen, dat heb ik al
ondervonden, Vorst Jan hartelijk dank.
Verder wil ik ook het bestuur danken voor het vertrouwen in mij gesteld.
Speciaal onze voorzitter W.Geerts.
Peelstrekelrinnen - Peelstrekels, ik hoop met jullie het Bestuur - Prins - Raad
van Elf en Dansmarietjes een prettige Carnaval 1974 mee te maken .

•

•

Vorst Hein.

Voor al Uw zand, grind en
grondwerk
Het juiste adres:

GEBR. ANIELS
Zeilber estraat 31
telefoon 2475
Deurne-Zeilberg

Vur al oew eetgerei
naar

Cafetaria
"de KIEVIT"
A.J. Bouwmans
Haageind 1 - Deurne

•
•
1

•

•

Tel. 04930 - 4043

•
NAAR

Voor 'n speciale bril

Gemert - Binderseind 29 - Tel. 04923-1405
Venray - Grotestraat 8 - Tel. 04780-1382
Deurne - De Visser 13 - Tel. 04930 - 2895

\
• de speciaalza-ken

in brillen

Hermans- Optiek b.v

VAN HOUTS
Disco-Bar
't HUUKSKE

•
Kom ook eens over de lijn,
daar kan 't ook gezellig zijn.
TOT KIJK BIJ:

•

TONY en PIETER
Beukenstraat 5 - Tel. 4063

•

Feestneuzen
op
=Boerenkielen aan
L.~--- ---·. ---·. ---· -----·" ---·" ---·. ---· . . "---· ·-· .J
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1
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•

'

•

P.VEDDER

CARNAVAL.

1

•

1

Luxe broodbakkerij

'

•

*

Theo Licbteveld

je vertier

'

•

DE BESTE KWALITEIT
DAGELIJKS VERS

Jo van Gog

J

FOTO CENTRUM

Wij brengen u:
* DE GROOTSTE SORTERING LUXE BROOD

B.V. BOUWBEDRIJF

·-O

•
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café "dennenlucht"

l
•
l

van oeffelt

schoenen, muilen en tassen
Deurne-Kerkstraat 9-Telefoon 2988 WENST ALLE CARNAVALLERS
EEN GEZELLIGE KATER!

.l

Tegelzetter- en
Mozaiekbedrijf

.l

langstraat 140 - deurne
tel. 04930 - 2455

Een humorist gaf een voorstelling.
Een van de onderdelen van z ijn show
was buikspreken met z 'n pop. Hij
deed het zo meesterlijk, dat het net
echt was. Toen deze scène was afgelopen, legde hij de pop neer op een
stoel en zei: "Ga nou maar slapen':
De humorist gaf daarna allerlei leuke
nummertjes weg. Toen ging hij kwasi
per abuis boven op de pop z itten,
waarop deze een verschrikkelijke
gil gaf Een oude pater, die in de
zaal zat, riep angstig uit: "Mijnheer,
mijnheer, u zit er op! "

.l

.l
.l
l

l.

.cafe ,,dennenlucht''

R.L.M. GEENEN e.v.

?

elf
\~{ schon
~

in alle soorten

Bloemenmagazijn

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

~

.

l

'
.

Veul leut mi die doag

l.

Wenst

MIEN-kEES
van de levensmiddelen en fietsen
uit de-Walsberg

K,MANDERS
Milhezerweg 27 - Deurne

Dennenveld 7 - Deurne - telefoon 049~ - :!)50

t

bloemen

.
l.

1.
~
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• zo lang de avonden nog lang zijn
en zo kort de dagen nog kort ziïn
• is 't nog tijd om nuttig te handwer-

I

Profiteerde U al van onze

l

wekelijkse meer voordeel koopjes

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

i

Li
ag.l Jacobs

?

BOEREN KAMPS
Textiel en
Woninginrichting

.l

l•

.l

~-f'N

l
l.

:ss
\.llL 5Cl..\0'4

D\SCOTHJ:'..EK

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

---

~

Tel. 2692
Tel. 2369
Tel. 3367

kERksr'R~A

• Kerkstraat 24- DEURNE
telefoon 277 6

ïEL. '?1>63~

--.:::::_

NOG

DIE
FISTNEus

••

66

STEEDS

~\)tl

IN

Vooral uw

.t

l.
.l
l

DE

'''
•••

IJS, FRISDRANKEN EN BIER
THEO VAN BAARS
UITZENDHUIS VAN DINERS
DEURNE
Molenlaan 3
Tel. 04930 - 2438

* Volledige verzorging van diners,
koud buffet, recepties, koffietafel ,
door het gehele land.

SPECIALI TEIT: ROOSTEREN AAN HET SPIT

l

'·-·-·-·-·

1

.

l.

•

l.
l.
l.

l.

Bezoekt tijdens de
carnavals dagen

bij Jo en Martien

M. v. Berlo
Kerkeind 34 Milheeze

l.
l
l.
l
.

l
.

l.

I.
l.

Zandbosweg 84
TEL. 3102- DEURNE

"DE LINDEN''

~.

l.
l.

P. v.d. Broek

Café Dancing

l.

Hij kwam ook in avondtoilet

l
l

KRANTENBERICHT
Bij een boer in Fränkrijk kwam een
•
vreemde koe toegelopen. K ort daarop
)
stierf het beest. Een lokaal blad verm eld- (
de dit bericht onder de kop ; "DODE _)•
KOE KWAM TOEGELOPEN ".

.,,,,.,_, . ,..._ . ,,,.,,.__ . ,,,.._,,, . ,...., .
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*LASHANDEL
•1G

SCIDLDERSBEDRIJF

1VERF en BEHANG
• drogisterij-artikelen

.
.1

VOOR AL UW HIJS EN GIETINSTALLATIES VOOR RADIATOREN

.1

TRAPPEN
BALKONHEKKEN
PLAATWERK
ALUMINIUM LASWERK

l.
.1
.1
.
J

Naar het speciaal adres:
CONSTRUCTIEBEDRIJF

GERARDTS

TEGELZETTERSBEDRIJF B.V.

De onderwijzer schrijft aan een
vader, dat zijn zoon de hebbelijkheid
heeft te spreken, zonder dat hem
iets gevraagd wordt.
De vader schrijft terug: "Dat moet
u de jongen niet kwalijk nemen.
Dat heeft hij van zijn moeder".

VOOR EEN GOED VERZORGDE AFZET VAN UW VARKENSKOEIEN EN KAL VEREN
NAAR HET VERTROUWDE ADRES:

VEECENTRALE N.C.B.

Jantje: "Moeder mag ik naar de
zonsverduistering kijken? "
Mo eder: "Ja, maarpas op, ga er
niet te dicht bij staan".

LANGSTRAAT .128
DEURNE - TELEFOON 04930- 3663

Jansen legt de Illustratie weg en zegt
verbitterd tegen zijn vrouw: "Daar heb
je het nou weer: de grootste nullen
trouwen steeds met de mooiste meisjes".
Zij knikt van ja, strijkt hem over de
haren, en zegt: "Wat ben je een vleier! "

Al kumt 't nie zo nauw
vu.r de juiste taid
go de ge gauw
nor

'~~
"' ; · ~ ./L(J •

:

. -·

._.

· - ·- ·-

Milhezerweg 62
Deurne
Tel.: 4062

Telefoon 2337

Milhezerweg 42 - tel.: 3513
WALSBERG.

L·-·--·-·-·----·
Lf

Deurne

·~

Laukens

"

J. L. VERHEIJEN &ZN.
Walsberg

·-

VOOR AL UW TEGEL.WERK
NAAR:

1d

UW ADRES

UW REVILAC DEALER

. _ ·~

-·

~·

---- -·

A. van de Kerkhof

.l

'

.

1
•

1

j

Kerkstraot 7 - Deurze - Tillefoon 3964

•

Waij verzuregen al oew reparazies!

1
.

G loz iemaoker
Siergerei

---·-·-·-· __ _J

r
1

1
1
l
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Met de karnaval gezellig uit
dan naar:

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

Bar "LA PERLA"

THU BERKERS
op de Millesen daik anloupe
TELEFOON 25 59

'p. Lekker borreltje '
of goei glas bier .
zoals altaid in de
Zailberg bij

NELLY en DICK v. GOCH

hier wel iets vur auw bei.

St. Jozefstraat

St. Jozefstraat 49 - Tel. 2783
Deurze

J. VERBRUGGENBEYERS

BOUW B.V.

"

P. DERKX-GOOSSENS VISSER

DEGO
W.A. HOEBEN

1

ME DE V ASTENAOVOND

DRIEK v.d. WESTERLO

de snüpkes winkel vur de jeugd
'n lekkery dè deugd.

1

\

Zukte gai iets in huishoudelijk
gerei

0

van der Burgt
Alle varkens, zeugen en biggen,
die in uw stallen liggen,
haalt onze vrachtwagen graag en snel,
de rest doet

Sollicitant: "Directeur, ik hoor dat
uw procuratiehouder is overleden.
Zou ik misschien zijn plaats mogen
innemen?"
Directeur: "Ik zal voor u contact
opnemen met de directie van het
kerkhof en vragen of dit mogelijk
is".

Schoenmakerij_
De Visser 22
De zaak voor alle reparatie's
op schoengebied
ons devies:
Vakkundig - Snel - Kwaliteit

Afval-containers
Voor afvoer van puin,
zand, houtafvallen
en alle andere
mogelijke afvallen

TEL. 3386
DEURNE

HARRIE
VAN DE BERKMORTEL
wel
Langstraat 96
telefoon 3741.

f,

~O'

~e""~

~~·
~
•

DRl[SS[N
WONINGINRICHTING

UURWERKEN,
GOUDEN SIERADEN
TROUWRINGEN

Vlierdenseweg 7 - Deurne
Tel. 3395

Cafe " 't Gammele Geval"

molenlaan 1

is
o ok

een
geregeld
leven.

SNELLE SERVICE

N.V. Speciaal

*

Transport Deurne
BD
Deurne

Dineke en Henk

Tel. (04930) 26 07

VEEL PLEZIER

~"

~w~~~

want urn bij

. ·"f

'•1 ,

en voor al uw
RIJWIELREPARATIFS
is nog steeds:

" ~~

,;

P.Jacobs-Koppens

.'

Harry v. d. Kerkhof

?

~.

.

'

.,
'

)

. ·E

Telef. 29 59 • Haageind 10 • Deame

1

·.:' "

'
'

Wilde goan trauwen of zoiets
dan vat mer gouw de fiets

de zoal te hujeren
moet 't nie te lang dujeren .
Ok mi 'n Jekker pötje bier,
bai ons veul plezier.

OMGEKEERD
"Jouw man is geen heer! "
"Kan zijn, maar hij is i11 ieder geval
met een dame getrozmd, iets wat men
van jouw ma1111iet kan zeggen".
Café-Bar-Dancing-Discotheek

koonings couture
DAMESKLEDING

1
f

~~::~:: :,~:.:~~•~oon '"

Japonnen.

~~ILBE~GSESTRAAT 110

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

" 'T ROER"

Gebr. Aldenzeie
maoken het klaor.

*

TELEFOON 25 73 of 37 14

.LLEFOON 3220

De zaak waar zo veel over wordt
gepraat. Is precies t/o de Molen
in de Zeilbergsestraat.
Maar wat hebt U aan al dat
geouewehoer
Kom zelf eens kijken in ,,'t Roer"

HUUB en ANNY

.__..._____ ---------- r...._...._____ ___.__.._ -..--------

----------M --------- ..-------· -...-----

1

·-·----·-·--·
Mijn kleindochtertje Petra (2'h
1

~~LIJK
ERK~ND
1 ~~~~TRO-TECHNISCH
'

INSTALLATIEBEDRIJF

1 .

C.J. VAN

.1

jaar) ging met haar mammie naar
de dokter.
't Was regenweer. In de wachtkamer stond een paraplubak.
Tussen de vele paraplu's Q,ie er
in stonden, bevond zich ook
een wandelstok.
Petra bleef belangstellend daar
voor staan, wees op de wandelstok en zei dan heel verwonderd:
''Kijk 'ns mammie, die paraplu
heeft helemaal niks aan".

BE~RDEN

Keltenstraat 15 - DEURNE
TELEFOON 04930 - 3680

1
.

1

-GARAGE-

"Jij denkt alleen maar aan voe~?al!
Jets anders bestaat voor jou niet. Ik
wed, dat je niet eens meer weet,
wanneer we getrouwd zijn""Wel zeker, lieve schat. Dat was op
de dag dat Feijenoord met 2-1 van
de Schotten won".

1

DEALER

Pl\INSSCN
AUDl·NSU

DE

kerkstraat deurne
WE

HEBBEN

OOK

'N

; Tijdens de optocht mag

optocht doortrekt

l
I

Apollo-Bar

Veldstraat 5 - Tel. 2102 Deurne

TOT ZIEN IN
CAFE-BAR

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

IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN, HANG- EN SLUITWERK,
BOORMACHINE'S
TUINGEREEDSCHAPPEN

SNIJDERS WALSBERG

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

Tel. 2715

zaal v.d. PUTTEN

1
•

donderdag

1

21 feb.

BOEREN BAL

M.M.V.
HOSBENGELS "DE W ALLY'S"
in de zaal spelen:,)the JOY RIDERS"

·

zaterdag

23 feb.

GEHUWDEN BAL

tijdens
karn aval
dansen in de

verwarmde
tent
"the JOY RIDERS"
in de zaal:

W.de GROOT
Vlierdenseweg 24- Deurne
Telefoon (04930) 21 71

Vur oew broud

!
•

•

1.
1

.

'
.

1

.
.1

*
1
.
J. RAKELS
KRUISSTRAAT
1
.
1
.
MAKELAOR
IN ONTROEREND
GOED FRUIT

,,THE
*
in de verwarmde tent:
NEW FOUR'' Gerard van Dijk
,the new four·
bezoek van de
maandag: 25 feb.
p R1NS
1MATINEE
dinsdag: 26 feb .
en ra ad van ELF
.
L.~·----· - · - - --· -· ----· --·----·
·-.
.
6
1

I

Blasiusstraat - Zeilberg

1

1

IN 'T HAOGEIND
VEUL PLEZIER!

Met leut en gemieter
allemaal naar Willy en Pieter.

· De Peelbloem

.

L. VAN BAKEL

niet geparkeerd worden

1

·1

l

in de straten waar de

ARIE v. DEURSEN

.1

1

BENZINEPOMP

Het gehele jaar door verse
snijbloemen uit eigen kwekerij
Uw adres

.1

1.

BIJ 'N GOEI GLESKE BIER
HEDDE IN CAFE

VOETBALMANIAK

,

.

in de zaal: "the JOY RIDERS"

HAAGEIND 9 - TEL. 24 88

.J
1.
1

L-----------1

Een redenaar roept tijdens een verkiezingsmeeting luidkeels in 't vuur
van zijn uiteenzetting:
"Wat wij willen, 't is U bevrijden
1
van het radicalisme en anarchisme':
Een heldere stem uit de zaal: "Heb~
U niets tegen reumatisme? "

.

r·-·---·-·
Voor uw Rijbewijs
ook voor vrachtauto
naar

I

- .-

. _____._.._

- . ---

AUTOMATERIALEN

---·~·~-

Speciaalzaak voor

wijnen - bier en frisdranken

,,HAGRO''

TONY THIELEN

'

.

Deurne
Vlierdenseweg 5 Tel. 3178

Molenlaan 1 b - DEURNE

VAMOR ERKEND

Deskundige voorlichting

kwaliteitswijnen met kwantumkorting

van HOUTS
d rankenhande 1
Vlierdenseweg 20 - Tel. 3705

Tel. 04930 - 4465
CARNAVAL 1974

1.

VOOR EBN GEZELLIG
AVONDJE UIT
naar Residentie Heikneuters

1.

1

v.d. EYNDEN

zaal "Parkzicht"

'

in de
ST .-JOZEFP AROC HIE

1•

.1

*
Kom eens over de lijn
daar kan het ook gezeJlig zijn
TELEFOON 2608

1
EERSTE
DEURNESE
SCHOONMAAKBEDRIJF
EN
GLAZENWASSERIJ

1

jJ.
Jl{euee~~~
.

~.

TELEFOON 2435

Het 3e Lustrum, waarbij we veel erkenning ondervonden van de hele gemeenschap,
zit er weer op. De 16de prins is aangetreden in de persoon van WILLIE 1, die ons
carnavalsrijk dit jaar, op zijn bekende degelijke manier zal gaan regeren.
Vorst Jan, die het de afgelopen jaren excellent deed, heeft wegens te drukke werkzaamheden zijn vorstensteek afgezet.
Hiervoor kregen we een oude bekende terug, namelijk vorst Hein.
Reeds bij de eerste avonden in funktie liet hij blijken, het nog niet verleerd te zijn,
want alles ging van een leien dakje.
Twee carnavals festiviteiten hebben we er reeds opzitten. Het dansmarietjes concours is in een bomvolle zaal met grote deelname, harde strijd, puike jury en goede
organisatie, sfeervol verlopen. De deelnemers waren vol lof. Op de prinsenavond
waar afscheid genomen werd van Prins Theo 1, die het keurig gedaan heeft, werd
tot ieders verrassing Prins Willie 1 zijn opvolger. Een welkome verrassing door ons
zeer gewaardeerd, was het binnentrekken in vol ornaat van de e.v. De Pottenbakkers
met de Hofkapel "De Klutsers" en e.v. Den Deel die onze nieuwe Prins hun
felicitaties kwamen overbrengen.
Na de geweldige steun van de club van honderd, hebben we er weer een nieuwe
sponsor bij gekregen. Het Internaat Vreekwijk met haar staf en jongens, in samenwerking met onze raad van elf, zullen de prinsenwagen bouwen. Mogen deze geste
er toe bijdragen dat de gemeenschap van deurne hun werk nog meer zal gaan
waarderen.
Door de niet aflatende steun van de deurnese inwoners, kunnen we nu reeds vast
stellen, dat we financiël weer rond zitten en aan alle verplichtingen die we op ons
hebben genomen kunnen voldoen.
Hartelijk dank aan de edelachtbare Heer Burgemeester en zijn staf, en adjudant
Bink en zijn manschappen voor hun medewerking.
Prins Willie, Vorst Hein, Raad van Elf, Dansmarietjes, ik wens jullie een plezierige
carnaval.
Van alle mensen van deurne vraag ik aandacht voor ons Gehuwdenbal, Boeren bal
en vooral voor de grote optocht op zondag, kinderoptocht op maandag.
De deelnemers in grote getale zorgen dat u volop kunt genieten.
Carnavalsvierders hou en zo! ! !
Zet met die dagen de zorgen, cricisberichten, binnenkamer en burenruzies opzij,
leeft u op een gepaste manier eens uit, zodat we op aswoensdag weer met frisse
moed kunnen beginnen.
Voorzitter Willie Geerts.

·--. -

·~

.

·1
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Met een goede carnaval in je bol
krijçi je in de

•

"ALBATROS"

1.

de volle lol

Stien en Tony Thielen
Vlierdenseweg 5 - Deurne
Vrijdags-zaterdags tot 2 uur
open.

1

Voor alle assurantieen bankzàken.
Kantoren: Deurne, Kerkstr. 28
rel. (04930) 24 68
Bakel tel. (04929) 3 68

1

A~urantiekantoor

J. A. Swinkels
Café "De Turfschop
Gezellig uit goed voor U
Liessel
iedere dag geopend tot 2 uur

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

l.

THIJ BERKERS

l

op de Millesen daik anloupe
TELEFOON 25 59

Mazda biedt het meest voor z'n prijs

.\

MIETERSE
AUTO'S
ZUINIG
DEGELUK
AFGEWERKT

1
.

aMAZDA

ME
ALLERHANDE
NEJERWETSE
DENGESKES
EN
RUIMTE
SANTE! !

1.
1

.

.1

Melleseweg 38

Praet nr. 3725

1

Namen het bestuur 3 dolle dagen ALAAF ! !

.
1

1
•·

.1

Lekkere friet, r.
Moete ge opa
Nerges smakt dt;
As in de autom ie ar t nijn
En dan die slaat es en sja)ii..:k
't Is de specialiLit van

1
J.,.._,.___.-

Knijnenburgs'
automatiek
· - ._...... - - -

Jen

NIEUWBOUWVERBOUW.

AANNEMERSBEDRIJF

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

GARAGE

1.

---4

1

GEBR.

VAN HAM
AUTOBEDRIJF
Simcadealer - Autohandel

1

Peters-Tegelaars
Deurne telefoon 3143.

in de Burgem. van Beekstraat 8 zijn!

Helmondscweg 18 Tel. 2493 Deurne

l

1

---

---.... -------

".

r

iean caapmana 1

1

Bavaria bieren
3-Es limonades

1
ME DE BUSSEN VAN

1
l

l

f

1
1

----,

-

Sjefke
van Goch

1
Vertegenwoordiger:

Telefoon 2375 Touringcars van 17 tot 50 personen

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:

oom

P.J. Swinkels - Deurne
Onze coiffure - Uw charme

Voor al Uw timmerwerken
naar:

DAMESKAPSALON

Anny v. Nunen

De pRIJS UI JREI

1

(

\

l
1

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 1973-1974. Dat doen we door
een treurvuur aan te richten op de
Markt op dinsdagavond 26 februari
om 11.30 uur.
Er zal dan een carnavalspop worden
verbrand, waarbij de muziek de juiste
stemming zal kweken .
De as blijft over als symbool van het
aardse vergankelijke. Het carnavalsvuur blijft echter branden tot het
volgend jaar.

1

1

~~~:uitreiking

J. v.d. Mortel en Zn.

De rechter keek de verdach te streng
aan.
"Bent u nog nooit in de rechtszaal
geweest?"
"Neen, edekichtbare".
"Weet je dat heel zeker? "
"ja, edekichtbare".
"Je gezicht komt me zo bekend
voor".
"Dat begrijp ik, edelachtbare, ik
ben kelner op de Scheveningse
Pier".

stomerij nieuwe stijl
Wij verzorgen vakkundig
Uw suède stoppage en
verven!
"De Martinet" 13 - Deurne
Telefoon 4774

Tel.: 2635- DEURNE

l

DRIESSEN
BRA-TIEK

\
•
(
•

Speciaalzaak in:

AA ". EMERS VAN

AL~E

VOORKOMENDE

BOUWWERKEN

1
1

j

•

"De Martinet" 2 - Deurne
Telefoon 4744

l

l
1•

l

1

Lingerie - Corsetterie - Badmode
Home-Dresse's - Rep. en maatwerk

l

.

•

1
Schoenhandel en reparatieinrichting

C.Bukkems
"De Martinet" 12 Tel. 2523
Bank: Boerenleenbank Deurne
Bankrek: 11.08.02.160.

Dat moet u me niet kwalijk nemen. Ik
krijg meermalen schokken in mijn rechterknie.

b.v.

1

l

;
'
•

Iemand bestelde in een Schots
hotel een halve eend.
"Dan zult u moeten wachten
tot een andere gast de andere
helft bestelt. We kunnen niet
een halve eend slachten".

Gebr. Lutfers

1

QUICKYNETTE

Helmondseweg 91
Aannemersbedrijf

Heuvelstraat 13 - Deurne
Telefoon 04930 - 2909

Martinetstraot

DEURNE Derpsestraat 39

r·-·-·-·-·-------·-·-·-·-·-·-·1
1

1
AANNEMERSBEDRIJF B.V.

KAANDE GE OVERAL KOMME!

Slachter VAN

1

.
.1
.1

.I
.11

Voor al Uw
Heren· en
Jongenskleding
naar

.al\

~"-l~

...,,,\\\~ \i

C(\~ t~ ~

~~).
"De Marti net" 17 - Deurne
Telefoon 4750

Voorde
progressieve
jongeman een
speciale friendshop

nor de maon
mi
dien
olie!!
-

1

!

fvo~::a~=e~b~

·-. - . ..
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~ Om eventuele teleurstellingen te voorkomen:

·- ·- .--_:·-·-·--,
H.J.W. Aldenzee & Zri.
Aannemer

WONINGHYPOTHEKEN

za_terdags zijn wij geopend van 8 - 17 .00 uur

.

·-·

AMRO BANK

• LEUKE HAARVERSIERINGEN

1

.....__.

DAMESKAPSALON

~\/~

KREDIETEN

1·

~

.

.

1

HELMONDSEWEG42-DEURNE
TELEFOON 23 90

AMRO BANK- Helmondseweg 9 Deurne

Telefoon 2838

.....

%i~:~s~

PERSOONLIJKE LENINGEN

,,SWART''

1·

.

1.

M.P. VAN DEN BERG
Molenstraat 6 Tel. 2379 Deurne

'

.

!.
r.

dan is Uw adres

fso:~ff:J;~~·

H.J. GOOSSENS de VET

"een van mijn koeien

u daar ook even naar kijken?

Zoekt U een geschenk?

1

Kunsthandel

I

''

•

"Ja maar, ik ben geen dierenarts".
"Dat kan niets schelen. Dat heeft

_ '\N. G'EERf$ -

z;;:::.~m beest toch niet in de

~:~~~~traat 25 Tel.

2305

.1.----~----+--~L------ . --.Een onderwijzer maakt voor zijn leerI.
lingen een vergelijking tussen de "Gouden
Glas
Verf
Behangselpapierkes
Autolakken op alle hout en ijzer .

I.
.
.I

Voor een grote sortering handenarbeid moet je zijn bij:

RUND-, VARKENS- EN
PAARDENSLAGERIJ

Ed v.d. Acker

.l
1

L~~
-.
~

L. WOUTERS- -- -·
v.d. EIJNDEN

Helmondseweg 4
DEURNE - TEL. 3019
En wilde ge ingelijst worden dan
doet-ie dè ok nog.

.1

~~~
. . ·~~
.

1
.

DIKHOFF

Heistraat
Helmond

Voor al uw vlees
en de fijnste vleeswaren
Miirtinetstraat 18 - Deurne - Telef. 28 64

•

MIDDEN IN DEURNE
· KONFEKTIE

1
. ALTIJD GOEDKOPER

JEMA

AUTORIJSCHOOL

J. GIJSEN

LET OP DE PRIJZEN! ! !

BAR OLYMPIA

DEURNE

'

l in de Meulenstraot
'n radio of
'n centrale verwarming

1

Verlichting en
Geschenkenboetiek

MARTIN ET
DEURNE

jHARM TABOR
•

.1

EENVOUDIG- SNEL EN VEILIG

SAUNARETTE

17
1 STATIONSSTRAAT
TELEFOON 4758

.l
1.

Liesselseweg 18 - Deurne .

1-

,

-i.

Eeuw" en de onze.
Een van de punten was dit:
"Toen kende iedereen.de namen van Jan
de Wit, Piet Hein en de Ruyter.
Nu kent iedereen de namen: Simon de
Wit, Albert Heyn en de Gruyter".

TOONTJE v.d. MORTEL

.1

1

Boer Knillis heeft de dokter in huis
vanwege zijn vrouw, die met hoge
koorts te bed ligt.
''Nu u er toch bent, dokter" zegt
Wil

•u•
SL'~1TEn
~

1

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

tl

l

II

U komt toch ook even binne kieke
In.de gezellige bar van Jan en Mieke
Liesselseweg 37 - Tel. 3219

Erkende autorijschool
Eerste Deurnese Saunarette
Bar Olympia - Molenstraat 17

Hippisch
Centrum
HET CENTRUM VAN DE
PÈÈRDEN IN NEDERLAND

1
•

\

!

U BENT DOOR 'T DOLLE HEEN ••••••• MAAR WIJ NIET MINDER!!!!t
.
.
-L-.·-·-·---· - . - . - .
-·-·-·J
._.__,,

10
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1

1

,,VAN HOUT MEUBELEN''

Fa.JACOBS

de zaak met de beste garantie
Hoofdstraat 25, Liessel, tel. 04934-277
Met carnaval gesloten.

laa
109

Veur alle köi kansen in 't lèven
Willen wai Aw zikkerhaid gèven
Wai staan altijd vur Aw verrig
En dé vingen wai hillemaol nie errig
Als Gai mèr ons vertraawen wilt gèven
Dan zeurgen wai, dè Gai rustig kant lèven.
Alaaaaaf ! ! ! !

j tNTERPOLIS

NCB

f

1

Pilstrikel kwijt
Op het traject Kerkstraat-Kruisstraat
ben ik tijdens de vorige karnavalsoptocht
mijn nog praktische nieuwe peelstrekel
kwijt geraakt Omdat het een aandenken
is van een man (geschenk bij ons 12'12
jarig huwelijk) zag ik deze peelstrekel
gaarne terug.
Het is moderne uitvoering in oranje
Naschrift:
In de Vluchtheuvel bij Keeren hi
vurrig jaor een pilstrikel gehange.
Misschien hängt ie ernog.

TILLEFOON 4810

"KANTOUWER DEURZE"
LEIG KERK 15
DEURZE

1

::-kleurentelevisi:-1
* zwart/wit t.v.
* bandrecorders
* Hi-Fi apparatuur
* Wasautomaten
* Koelkasten
Erkend Philips-"Dealer - Erkend Ben 0 dealer
Winkelcentrum "DE MARTINET"
Deurne, tel. 04930 - 3280
DE
BETERE
SERVICE

de zaak met

Voor uw Totale Woninginrichting, dan:

1

Wat zeide de atronauten toen zij op de
maan stapten?
Ant.: De peelstrekel moet blijven.

1

begunsr

igers

M. van Doorne,Dir.DAF fabr.
Deurne.
Steenfabriek Hoogdonk B.V.
Liessel.
W.Hendriks, Langstraat
Deurne.
Hr.Dillen, architekt
Deurne.
H.Swinkels,
Deurne.
Steenfabriek v.Daal Goossens
Deurne.
Brouwerij "De Drie Hoefijzers" Breda
Brouwerij Bavaria
Lieshout.
Relatie Service
Deurne.
Witteman N.V.
Deurne.
lmdimp N.V.
Deurne.
Harotex
Deurne.
Drukkerij Nies
Deurne.
Botim N.V.
Deurne.
P.v.d.Westerlo, Aann.bedrijf
Deurne.
Rabo Bank
Deurne.
N.C.B. Belastingsadvies-ace.kantoor Deurne
Dr.J.Vermeer, dierenarts
Deurne.
Dr. Ververs, chirurg
Deurne.
Notaris Wi ldenberg
Deurne.
Dhr. Hazenveld, Handelsind.
Helmond
Dr. van Tilburg, dierenarts
Deurne.
Dr. H. van Doorne
Deurne.
J. Vermeer, Fatimaschoo~
Deurne.

l
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P. Martens, Stuc.bedrijf, Aaltje
Reddingiusstraat
J.v.d.Eijnde, schoenJlandel
Stationsstraat
Dhr.Wouterse,Algem.Bank.Ned.
A.Hartjens, fotograaf
Dhr. Relou, Aann.bedrijf
Farbianca
Kledingmagazijn Lichteveld-v.
i;>eursen

N.N.
J.v.d.Putten, Reeksenakker
hleinemans, Molenlaan
Architect A.v.d.Heuvel
Brabantstraat 13
Appendagefabriek Hoogeveen
B.V .
Hurkmans B.V. Buro voor
architektuur en projektontwikkeling

Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne .
Deurne.

-

.

---- .

H.Kusters, Accountantsbureau
dhr.van Rooy-Steeghs,
horlogemaker
Aaltje Reddingiusstraat
G.van de Broek Architekt
P. Wiegersma, glazenier
M".van Moorsel Stucadoorsbedr.
, Or.de Groot, tandarts
Dhr.van Veggel, beleggingsadviseur
van Teeffelen, handelsondern.
P.Smets, stucadoor
Decona, confectieatelier
dir.: Dhr. Gijsbers

__._...

-- .

Someren.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Zeilberg.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne.

Deu.rne.

1

Deurne.

WASAUTOMATEN
VRIES- EN KOELKASTEN

VERLICHTING

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

naar

Manders electrotechniek
Voor al uw

elek~cM

-

Cll'tikelen, inrtalliltiewerk en reparatie

----- -

Milhezerwea 7
Tel (04930) 30 9S

HOTEL .
VAN BAARS
aan het spoor

----- -

1
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i!WA ER ZOAL
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Wimpie brult van het huilen. Moeder
komt aangelopen. "Wat is er aan de
hand? " - "Jopie heeft me gebeten! " "Ach, jongen, Jopie is nog zo klein;
die weet nog niet, dat zo iets pijn
doet".
Vijf minuten later weer een luid gebrul
in de kinderkamer. Nu van Jopie.
Moeder gaat er weer op af.
Wimpie lacht en zegt triomferend:
'Zo, nu weet ie het".

pi
••

li

1

••

Woensdag 13 februari:

Gehuwden bal

.i:,

Donderdag 14 februari 20.11 uur:

Boerenbal zaal vd Putten. Tractatie Ouden van Dagen

,,

Vrijdag 15 februari 13.30 - 14.00 uur:
14.00 - 16.00 uur:
20.00 uur:

Bezoek Huize "De Vliert"
Bezoek kleuterscholen
Bezoek feestavond Bejaardenhuis Kruisstraat

11

Zaterdag 16 februari 14.30 uur:

1:

15.30 uur:
16.15uur:
17.00 uur:
18.00 uur:
19.40 uur:
20.15 uur:

Bezoek carnavalsmiddag Bejaardencentrum Deurne in de
Vierspan
Kinderbal Walsberg v.d. Putten
Bezoek café de Barrier
Bezoek Leonardushuis
Eethuis P.v.d. Kerkhof
Afhalen sleutel gemeentehuis
Receptie Pottenbakkers
Receptie De Heikneuters
Balfanfare Wilhelmina
Bal S.V. Deurne Zaal van Moorsel
Bal Kon. Harmonie Deurne

.1

11
.1

l

1:

\:'I

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

li
Ook bij de

DEURNESE
MANEGE

Zondag 24 februari 11.30 uur:

'I

is het Carnaval
en houden de paarden
heus niet op stal

BEN DE NAO DIE DAAG
' I . tL' -G

. -o

dan pak ok ens
een pert bij den tuilg

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

Jan Verhaegh
tot 3000 kg heffen wij met gemak.
JAN VERHAEGH
Molenstraat 58 - Tel. 3331 - Deurne

1,

FRANS OBERS MAKT UM VUR ZU WEINIG MOGELIJK
CENTEN

1
.
t

.1
. ,de martinet ' 10

1

1
12
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1

Voor alle soorten

·'

.I!,

•

1

GARAGE OBERS

•
1

•

1
.

.1
1
•

1
.

l
•
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EXCLUSIEVE DAMESMODE
STATIONSSTRAAT 13
DEURNE
TELEFOON 2757

Meer Carnavalspret met snoep,
sigaren, sigaretten'en banket van:

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 "De Vrolijke Tippelaars" - Drumband" De
Wilberttamboers" - Drumband Kon.Harm. Deurne - Fanfare
"Mus is Sacrum" Bakel - Hofkapel" Kon. Harm. Deurne".

1
.

Voor gezellige warmte

1•

KOLEN EN OLIE-HANDEL

1
.

Internationaal Transportbedrijf

i

MOLENSTRAAT

1

1
.

!

58-60

Telex 51523 - Telefoon 3331
Steeds meer vraag naar kolen en olie van VERHAEGH! !

•

·•

Stationstraat 19 - Deurne

JanVERHAEGH B.V.

•

l

M. PHILIPS
v/h WILLEMS

SPECIÁLE SERVICE MET EIGEN TANK.AUTO'S.

ASS. VERKOOP
HUUR EN VERHUUR VAN
ONROEREND GOED

ASSURANTIEKANTOOR

Rijnders e.v.

Voor Uw verzekeringen
een geweldige service

Voor financieringen en
Persoonlijke leningen
geen sneller adres

\

1

MARKT 6 - DEURNE - TEL. 04930- 3786
HOOFDSTRAAT 80- LIESSEL - TEL. 04934- 602

HYPOTHEKEN
sparen bij VAN LANSCHOT

Vertel uw vakantiewensen
aan de ABN.

Bende gai ne werkmens
mè de pet of draogde gai inne houwd

AB

koarn gerust in oons zaak
allebei oeuw geld is goeuwd.

-vakantiereizen

Algemene Bank Nederland
Deurne, Stationsstraat 36
telefoon (04930) 4141

•

DE
1

'~~·1:,~
.
MJ •

:

1

cafe bar restaurant!

Naast het boeken van reizen per vliegtuig, autocar, boot, trein en
eigen auto
helpen wij U met buitenlands geld, reis- en bagageverzekering,
reischeques en een vakantielening.
Alles in één vertrouwde hand.
Haal snel een van onze reisgidsen.
U bent welkom bij de

1•

1
l
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----- --- . .. .
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we'd d• politfo

opgebeld door een pastoor, die
zei: Waarom laat U die dooie
ezel bij mij in de straat niet
ophalen. Maar mijnheer
pastoor, U zorgt toch voor de
overledene. Dat wel, zei de
pastoQr, maar ik waarschuw
altijd eerst de familieleden.

1

1

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

1

Janssen rijdt mi losse handen
op zunne fiets. De pliessie
houdt hum an en vraogt:
"Worrum hedde eigenlijk un
stuur op oewe fiets? "
"Dè weet ik ok nie", zee
Janssen, "ut zat tur al op
toen ik um kocht':

1
1

v.d. EYNDE
.i('-

t

gaon we mi z'n alle naor 't strikkelbal,
doen we gek en dol want strikkels 't is wir karnaval,

1

zet de bluumkes naw mèr buiten dè de klok mèr slu,
en de vuggelkes al fluiten as 'top huis an gu,
mèr we gaon gewoon den hillenaovend"dur,
want wor is 't anders vaste,.naovend vur.

1

A. Arts

1
.

l

Daor hebben ze ok schon kiekkeskes, man, vur nog gen virtig piek

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

l

1

Zet dee'z daog vur inne ke ier de zurg an de kant,
vat gerust 'n glèèske meier en spring us uit den band,

Foto
in de Meu lenpeep.

karna"alslied 19741.

f\.A . BEIJERSv. LIESHOUT

Er is maar een kwaliteit
die steeds voldoet.
DE BESTE ... !
SLAGERIJ

Met de carnaval rustig leuteren
en pruven bij

"KEUTEN"

ANNY EN JAN THIELEN-TIMMERS

J. Goossens Stationsstraat 21

STATIONSTRAAT

stat10nsstraat 11
Tel. 27 50
Uw Brug groentenman

L

afscheidswoord

van

1
•

\!

1\

STREKELINNEKES en STREKELS,
Om terug te zien op mijn ambtsperiode 1973, is voor mij bijzonder fijn, het was een geweldige belevenis, om Prins
carnaval te zijn.
Vooral a ls ik denk aan het plezier, dat de Oude van Dagen maken; en hebben. Een van mijn fijnste avonden was, die
ik op hun bal heb door gebracht, als Prins.
Velen kunnen ook dan op het gebied van carnaval vieren aan hun een voorbeeld nemen.
En dan natuur lijk de kleuters, op de diverse scholen, daar werd ik met mijn gevolg prachtig ontvangen.
Met alle strekelinnekes en strekels te samen is het een onvergete lijke carnaval geweest, waar ik nog lang met veel
plezier aan zal terug denken.
Als "oud" Pr ins ben ik nu opgenomen in de Prinsengarde wat ik bijzonder op prijs ste l, en gezien de zitting van vorig
jaar die zij uitstekend hadden georganizeerd zal ook dit jaar, wij allen wel weer veel genoegen aan beleven.
Rest mij nu nog om langs deze weg, het bestuur te danken en vooral "Oud Vorst Jan" voor hun adviezen en steun in
alles, tijdens mijn gehele ambtsperiode.
En dan natuurlijk aan Rad van Elf en alle carnava lsvierders dank, die samen de carnaval gemaakt hebben. 1k hoop dat
Prins Willy net zo veel plezier en voldoening van zijn Prinsenambt zal beleven als ik. Daarom wens ik hem veel
succes en een zeer genoeglijke carnaval 1974.
"Oud Prins Theo"
ALAAF ALAAF ALAAF

.
J

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.

GAZELL~

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

L...~-....~iiiii6&.f!.:llro..__.I
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H. MANDERS & ZOON 1.
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Stationsstraa_~_io_s __
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Zey ik 't nie, zey ik 't nie
vur auw schonheid nor LEONIE
kupke krulle of knippe
bye Peter Kivits binne wippe
wil 'n gemèkske
saome under eijn dekske

. ;,..

• 1

f

••

1KAPSALON

SPAORSTRAAT 31
TELEFOON 2532
DEURNE

·P. Kivits
. GEEN BENZINE!!??
1
"

r
•

SALON

Leonie
Lippenstift in alle kleuren
Fleskes urn lekker te geuren

NEEM DE FIETS

Poejer urn op oew gezicht te smeren

NATUURLIJK EEN VAN

Pille en poeiers urn de pijn te weren
Ditte alles hebben wij.

AD OBERS
Stationsstraat 3
Deurne
Tel. 2377 - 3106

1

SCHOONHEIDS-

COR BARTJENS
Drogist

Stationsstraat

op de me.r t
Ml DE KARNAVAL KAANDE GE OK NOG GOEIKOWEP . LEKKER ÊTE
EIGN. A . V. D. GOOR

Fa.
van Lieshout

Kapsalon
Jeurlssen

Statonsstraat 84, Deurne ·
telefoon 4556

Stationsstraat 63 - Telefoon 2353

t.

l

voor betere
haarverzorging 1

ijzerwaren - gereedschappen
tuinartikelen

de supermarkt met de grootste sortering van Deurne
Tel. 3479

.

Stationstraat 41

1
.

SPAR 1.

L-----------:--- ---r--------1.
C. v.d. Steyn - Molenstraat 45 - Deurne -telefoon 04930 - 2554

'

1
•

1

Uitkieken geblaoze wilde gey goe geklit
,gaan op 't gröwte bal, tussen de karnaval in laote gey auw eige nie bedotte
kopt auw kleerazie bij

H. Wlsmans
Spoorstraat Deurne

Kees wordt betrapt, als hij in de boomgaard van buurman appels aan 't plukken
is. Buurman pakt hem bij zijn kraag en
zegt: "Kom mee, baasje naar je vader.
Is die thuis? "
''Nee," zegt de knaap
"Waar is ie dan ? "
"Die," stottert de knaap, "zit in de
boom hiernaast':

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

STEENHANDEL

HILRODE

Deurne:
Roermond:
Hilversum:

E.G. Markhorst, derpsestraat 20, Je!. 2085
tel. 04750- 12093
tel. 02150 - 12432

1

~Thijs Berkers ~

1
.

1
.

Schutsboom 4 - Deurne
De beroemde toneelspeler Ernst von
Possart werd eens, tijdens het instuderen van een rol, gebeld.
Hij nam de telefoon op en zei:
"Hallo, met Marcus Antonius bij het
lijk van Caesar".

.1
.1
.1

FEEST
artikelen

l
•

1•

VOOR CARNAVAL

UMLEKKERE

Friture

VIS

"de SMULHOEK"

te èten

1• besti di jaor

1.

.

B.V.

Met groenten en fruit,
houw de ge 't echt wel uit I

1
.

l.

1

'0 HALEF EUW

moete ge
VERDONSCHOT
nie vergète

WASS.ER DEURNE

L._

geopend van 's morgens 11 uur
tlm 1 uur
Gedurende carnavalsavonden tot
's nachts 3 uur.
Beleefd aanbevolen.

JAN v. GOYENSTRAAT 10
TELEFOON 23 36

-----··---

Stationstraat 134 - Deurne

---·------

J. Hanegraaf-v. Elkendonk

.1
1

.
1.

.1
1
•
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StRIKE'LkENS ... KRENTJE
*~

,
/

I

. De milita iren schoten de benzinetan kfabrieken
om.. De o liekraan hadd en ze d ic htged raaid, maa r bij .
de boerenbo nd kreeg je wel wat en pappa had een bonnet je
gegeven. - De ben zine po mpen waren bijna l~eg . - O mdat
het dan oo rlog is en dan schieten ze de fa brie ken kapot. - Dan
kun nen wij heel hard o p de weg f ietsen. · No u hoeven de ga ragemont eurs niet meer zo hard t e werken. - Omdat
alle mense n heel vee l benzine in
de tank
he bbe n .

•

R~ute

tbt moonc\oQ
1.'.,nderopto
.
1\
.

1
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/
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•
Ge moet 'ns ankomme mi die daog
in

l

,

GROEIE BRILLE

1
•

-._:.::,-.;i:!:.ll.T H. VAN DINTER

tis er grif gezellig - spoorstraat 29 - tel. 4274
Tony - Hans van de figaro-bar

•

EN GELOZIES

"De Akelei"

FIGARO BAR

!•

-----,

- ...---

.,,,_,.,.n

•

•

___,_

Ook met carnaval hoort er
een bloemetje bij; gekocht
bï bloe!Ilenmagazijn

Theo Martens j

"De Akelei"
Deurne, Stationsstraat'92 tel. 2113

Spoorstraat 43

"Precies. Maar achter haar loopt een
schijnbaar onbeduidend iemand, het
hoofd nederig gebogen. Wie is dat?"
"Haar man", roept een meisje van
de achterste bank.

l.

--~-----1

AANNEMERSBEDRIJF

1 M.BERKERS
•

" 't Spinnewiel"
SAJET
ZOK
en trallerhand
GARE
urn te breien

STATIONSSTRAAT 102
DEURNE
TELEFOON 2S 70

l.
.

Meulenstroat 9

1.

Al Ie soorten
bloem-kruiden en
vogel zaden
eventueel ook zwart
zaad

1
.

l.

VOOR ALLE

HENK BERINGS

NIEUWBOUW EN
VERBOUWINGEN

~

nibbe er
Voor al uw
DAMES-, 'J:IEREN- EN
JONGENSKLEDING

1.

l

stationstraat 39 telefoon 3709

Um nog 'ns lekker te konne 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

Oe•me - T:kfoon (04930) 23 18

"

L. M. van Griensven-Holten
Stationsstraat 34

Tel. 04930-2404

Postrekening no. 1066873

1

Het bekende adres voor kinder- en wandelwagens
•
Reiswiegen, babysitter_s, bos~en kinderstoelen, autostoe/tjes,
hobbelpaarden, campmgbed1es, bosedekken# stoelverkleiners,
wande/wagenzakken, regencape's.
Reserveer uw kinderwagen tijdig.

1
.

AS GE BIJ ONS MUUG BENT VAN 'T SPRENGEN
EN 'T DRENKEN
DAN KAN DE GE OOK NOG BLIEVEN SLAOPEN
MOEITE GE MER DENKEN

1.

l.
l.

Café .H. Kuypers

f

.

. .

.

,~...., .z~

hebbe ok peepE> ok
van che dreuqr·p'l<er~ che, 1<endE}9~wel.E'n,'n ho'i'p'6Îqa..-er7
e"' noq vQul VY'll21er vc:in de qer-e1 Gfo dor mer- '.-.s K•~k~n
·

1
.

"Stationszicht" ·

Wwihelmina bv

1
.

l

EURNE

''

1
•

1
1

Als wij om "ons" dagelijks brood
bidden, vragen we dat ook voor
alle anderen, voor de dakloze
•
zwervers en voor de gevangenen
en voor de milioenen ondervoeden op onze wereld.
mgr. de Vet

Stationsstraat 89 - Deurne - Telefoon 4402

-~-------

•

1

+ Gelieve de Deurnese zieken die buiten Deurne !

! gelegen zijn op te geven bij H. GOOSSENS

L.
18

-·

..~ .. .

-·-··~ st~tions~. 30 -·tel

2530

+...J!
..

r·-·

BOKSE VAN

·

kolen
petroleum

\

huisbrandolie

1.

Verhuur garage's en opslag
autowasplaats

Ï

1.
1

;t.witÎ~·-

•

huis

.1
1
.

.1

"

1.

'

1

OOK

bij

·1
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FR. DIELISSEN
HEUVELSTRAAT

7

6j

••

AANNEMERSBEDRIJF

FRANS VAN NUNEN
HELMONDSEWEG 63 - DEURNE

Mi de Vastelaovend

KUUKSKES
SNOEPERIJ EN
SJOEKLAAT

•

i
1

•

1

KUUKSKESBAKKERIJ

SCHIKS
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 goed aan de volgende voorschriften houdt.

TILLEFOON 2360 •

L.C. VERHEES
warmtetechniek b.v.

.

1

1
'

1
TEXTIELSTRAAT 6 - DEURNE

verboden.

TELEFOON 04930 - 3358 b.g.g. 04934

634

joe.urne •

Goossens-Vermeulen

Voor al Uw rook benodigdheden

Voor gezelligheid en knus
Allemaal naar Bert en Zus
daar heb je veel leut en plezier
bij 'n heerlijk glaasje STELLA bier

1 naar Sigarenmagazijn
. "DE SPORTVRIEND"
\
•

1.

-----·-·-··
.
L.

----·--·--

Te:. 04930 - ;096

bfÏ Toontje Manders
Spoorstraat 80

,,DEK THl-JSS"
TRAMSTRAAT
15 -17
DEURNE
.,.~
o..E>'l,
.;;;{. 04930· 3o

1

.

=t._I

Voor al uw bestellingen
inzake bieren, limonades,
melkprodukten, wijnen
en gedistilleerd .

*

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

1

Mei de KUSTER

1
•

bouwde ge geruster

l
·=
li
. ~·

Aannemersbedrijf
beukenstraat
DEURNE
Telefoon 04930 - 3982

(Q~

~.s>e11 ste\\~

'n echte Limburgse vlaoi
van

.

'

Deurne

, _ _ _ _ _ _ _ _- - - r - -_ _

1.

\.

Stationsstraat 94

NEDERLAND B.V.

1.

j

1

OMNIDRINK

1
•

1

1.

BROOD-- EN
BANKETBAKKERU

bakkerij
GERARD v. HAM

Alles voorl·
iedereen
.
Vogeliaden
Konijnenvoer
Hondenbrokjes
Gazonzaad
Tuinzaden
CA>mpost

Rubberlurzen
Klompen
Hobby-klompen
Kleurcarboleum

Lak· en muurverf
Gereedschappen
Vogel· en kippengaas Harmonicagaas
Sierous
Draadnagels 81')
Knmmon
onz. enz. enz. enz.

Boerenbond
heeft het

l
•

1
•

1
.

l

BALIE-HUMOR
Rekruut Meier, wat doe jij voor de kost,
vroeg de sergeant.
~ Ik heb een zaak van optische instrumenten, .antwoordde Meier.
~ Goed, zei de sergeant en hij noteerde
op de lijst: Meier, optimist.

Rechter: "U bekent dus, dat u deze heer
een vies varken hebt gescholden. Betreurt
u deze uitdrukking?"
Beklaagde: "Ja, edelachtbare, dat woordje
"vies" had ik niet moeten bezigen.''

1

MUZIEK
PALEIS
wim berkerS
TEL 2543

l

Spoorstraat 91 - Deurze
tillefoon 4498

1
LAAT ONS DRUKWERK

1

UW VISITEKAARTJE ZIJN

Deurnesche Boekdrukkerij
Fa. Joh. Keijzers Jr.
Tel. 2381 - Deurne

1
. BOERENBAL 21 Feb. aanvang 20.11 uur Zaal v/d PUTTEN 3 orkesten

L._._

1
.

-·-·_J

KARNAVAL

Een feest der zotten
zonder je zelf te bedotten.
Een feest waar mens
wordt een mens
Geen rang of stand
in 't Karnavalsland
Tijdens drie dolle dagen
kun je de feestneus prachtig dragen.
drink je heerlijk schuimend bier
zoek je tussen anderen je plezier
Laat de Peel en de strekel

de Burger(en) de meester
de wet met de houder
St.Jozef en de Zeil.
't Deurne met de wals
een zijn op het karnavalsfestijn
Dit is toch niet te veel gevraagd
maar dan ook is het feest geslaagd.
Veel plezier, veel leut met U alle
en nu maar lekker karnavallen.
eddo

=

:::

-

c;

\\DIDJffi ~
~
Voor al Uw landbouwwerktuigen
en tractoren

disco dancing

BRILLEN

0

ziekenfonds leverancier

W.J. BERKERS
ZEILBERG- Griendsveenseweg 26a
Telefoon 4154

T

stationsstraat 62

MAR IET

telefoon 04930 - 3913

t;;---C'--------------t

FA. W. WASSER - DEURNE

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

SPAKO SLAGERIJ-APPARATUUR
is van uitstekende kwaliteit! !
Wij leveren
Kookketels en kookinstallaties
Rook- en kookkasten - werktafels
Braadovens - mengbakken - transportwagens
Frikandellenketels - aubain marie ketels

KEURSLAGER

~

.~
~

v. Baars-de Kleijn
ALTIJD EEN KLASSE BETER ! !

SPAKO KETEL- en APPARATEN FABRIEK B.V. DEURNE
telefoon 04930 - 2087

VAT ER NOG MER INNE

MODECENTRUM

telefoon 04930 - 2506

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.
MARKT-DEURNE

Voor al Uw specialiteiten
Alle zoutarme en suikervrij
artikelen
Binnen- en buitenlandse kaassoorten

Voor een BETERE jurk en toch een leuke lage prijs, moet je zijn bij
MEVR. SCHIKS- MOLENSTRAAT 46A

En als U het nog niet wist, kunt U hier ook terecht voor prachtige

\'a111 lt11re11
ltelic;1fesse

KATOEN- EN DRALON VELOURS GORDIJNSTOFFEN

KERKHOFS
eethuis
automatiek

Nu ook goedkope coupons in voorraad voor carnavalskleding e.d .
GROOTHANDEL IN VELOURSGORDIJN STOFFEN
P. SCHIKS- MOLENSTRAAT 46 A

STATIONSSTRAAT - DEURNE

11

·--,.
1
•·

1.

1

l.

TAPIJTHAL

-

- -·--,____..-._::::::-:=::::::= -~ ~

VAN LOENHOUT·

Tramstraat 5

1.

=-

JUWELIER

(schuin tegenover NS-station)

HORLOGER - STATIONSSTRAAT

-

Citizen 120R niet opladen via lichtnet.
'n JUWEEL van een machine voor slechts
F 348,- excl. BTW en natuurlijk onze
bekende garantie en service

1

•

l

i

Tel. 04930-4682
,,DE PEEL''
Deurne

•

1•

Z.UN wu D\CHT, MER
'DRRR.NA \.<ENOE GAU BP.\J ONS W\R TEREc. ...n--.

M \ DE KJ:\RNPNRLS DAO 6

1.
1

.

Onderwijzer: "In welk jaar werd
Karel de Grote tot keizer gekroond? "
Jan: "In het jaar 800, meester".
Onderwijzer: "Heel goed, heel goed.
Kun je me nog een gewichtige datum
noemen van de regering van Karel
de Gro te?"
Jan denkt even na en zegt dan:
"81 O".

Onderwijzer: "810"? Wat gebeurde
er dan toen? "
Jan: "Toen vierde Karel de Grote
de tiende verjaardag van zijn kroning".

.

Molenstraat 1 - Tel. 2561
Deurne

1

Corsetten en Behaas

LANDBOUWMECHAN\SATIEBEORIJF

•

P.M. VAN DEN MUNCKHOF
AMSTRAAT 53 ·DEURNE N.B .
LEFOON 04930 - 2595

L: .
l2.

1
.

Fa. Noud van den EIJnden

'

li

•

1

.

.

--

Gezelligheid en veel plezier met 'n pittig glaasje STELLA bier
vindt U bij
Anne-Marie en Willy

SAN MARINO BAR
Stationstraat 9

---·

--

-·

P. LOVERBOSCH
v/h TEEPEN

1
•

Stationsstraa:JtO
Deurne

--·--

....
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·~.

·-·-

·--~

Ml

GOOSSENS

1

•

AUTOMOBIEl MIJ.

1
.
1

Tankstation:

l.

Tip Autowas
Service

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

Accessoires:

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

Autorijschool:

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

Taxi:

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

1
•

1

.

Autoverhuur:

1
. Ouick Service:
Banden-Service:

1
•
1

1
•

'

Me rkbenzine tegen de laagste prijzen
Super
Gewoon
Diessel

Met of zonder chauffeur 4 - 6 - 9 pers. auto's
binnen en buitenland
Alle rep. - doorsmeren en olieverversen
ML-Behandeling
Michelin-Goodyear-Vredestein 20-40%
korting
Gratis montage - uitbalanceren incl. loon
Uitlijnen met flet modernste apparatuur
f. 27,50 excl. B.T.W.

STATIONSPlEIN 1
DEURNE

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

Wiste gai dé ge vur 'n goei gewér of 'n
alarmpistool vur de schietsport vortoan
terecht kan bai WIM v. GRIENSVEN
ok vur kogeltjes .
In gereedschap en luxe gerei is er ok van
al les zat. Kom mer es kieken! !

1

van Griensven

Molenstraat 22-24 •
Deurne

.J

Een jonge journalist moest de beroemde
Sylvie Vartan interviewen, De jongen
was erg zenuwachtig en begon te stotteren. Sylvie Vartan had medelijden met
de jongeman en om hem op z'n gemak
te stellen, zei ze: '1k heet Sylvie. En u ? "
De jongeman kreeg een hoog rode kleur
en antwoordde: "Ik niet".

.1
1
•

tijdens de
karnaval
dans en
w-:·.
amusement:
Zaa1

BEKKERS

De Prins en de Raod van Elf kumt ök bij ons
Nao 't dansen is er baai ons volop leut veur
iedereiën.
À.J. REKKERS-VAN BAARS

1.

Zondags dansen vanaf 5 uur
Maandag en dinsdag
vanaf 7. 00 uur

.
1
•

1

1•
1.
l

13
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•

Fa. A. P. de Zwart

1.

OHMSTRAAT 10 - DEURNE - TEL. 3090

Verhuur van dekkleden,
feest- en tentoonstellingstenten 1.

.1
Boerenbruluft: dinsdag 26 februari 1974
14.00 uur: Opstel len bij zaal Rust Roest.
14.30 uur: Vertrek
Kruisstraat, Zandbosweg, Houtenhoek, Heuvelstraat, Lage kerk, Hoge
weg, Ant. Coolenlaan, Roothaertstraat, Europastraat, Molenstraat,
Kerkstraat, Markt.
15.30 uur: Bruidspaar wordt getrouwd door de Prins der Peelstrekels.

1
.
1
VERHUUR- EN EXPLOITATIEMAA TSCHAPPIJ
AANNEMINGSBEDRIJF VAN
KABELWERKEN, GAS, RIOLERING
EN WATERLEIDINGEN

1
.

•

•'

•!

POSTBUS

'!•

.

29

De jonggetrouwde vrouw schreef in een
brief naar oom Theodoor van de vraagrubriek van een damesweekblad: ''Mijn
man houdt altijd zijn ogen dicht, als hij
mij een kus geeft. Kunt u mij zeggen,
wat de reden daarvan mag zijn? "
Ook Theodoor antwoordde: "Stuur mij
uw foto, dan weet ik misschien de reden".

1.

\

- ASTEN - TEL. (04936) 23 57

Transportinstallaties
Machinebouw

1
.

Constructiewerken

1
•

''Mijnheer E1•ertsen", zei de hospita tegen
haar kostganger, een universiteitsstudent,
"heel de nacht heeft u liggen vloeken en
mopperen. U bent gisterenavond zeker
weer mooi dronken thuis gekomen".
"Onzin", verdedigde de jongeman zich,
"mijn nieuwe schoenen knellen zo en _ik
ben vergeten ze uit te trekken, toen ik
vannacht naar bed ging".

1.
1

•

•

deurne
telex 51467

Fabriekstraat 12
tel. 3636

Voor al Uw
Hondenverzorging
Knippen - wassen naar

tt .

J. Knorren

I~

Parallelweg 127 ·Zeilberg-Deurne
Telefoon 04930 - 2298

Voor 'n gezellig avondje uit,
naar
Nellie en Gerard,

BIO-BAR
1
•

1
•

'))y - --- ~~~~aaDTBi
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1
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industrieweg 25

Deurne

.-

Rechter: "U heeft dus uw vrouw geslagen. Dat is laf van U".
Beklaagde: "Edelachtbare, dan ken u
mijn vrouw niet. Als U ze kende, dan
zou U zeggen: dat is durven! "

_______ _j
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PRtNs,MÊT

1

.H GOOSSENS
1 stationsplein

j

1

KEUKEN
GEHELE

•

Z'N

I

FA. ADAMS G. ROOTS

DAG

Wai hebbe lempkes en ander
electrisch gerei
Kom mêr es kieken misschien is d'er
wa veur aw bai.
Ok hebbe wai veul van die losse troep.
1
. Zelfs meier as da ge kant zie vanaf de stoep.

OPEN

tel: 2530

I

•

t',

SPOORSTRAA T 5 - DEURZE

1

1
•

1

Vindt u de carnavalsdagen tof
bezoekt dan zeker Grotelshof

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

H. Beekmans

•otHERS"

receptie prins

•

Wai drukke nie allein
'"'De Pèelstrekel"

\Q

.

1
•

drukkerij
van
stiphout

1
.

en vur

\e~n·e\~

en ulat fi, gosis1t'ö'Wp !! ! !
~
W3
f:
11
•

ENGELSEWEG 222

/(

1.

~l les

TELEFOON 39765

Grote/ 5 - Bakel - Tel. 04929 - 396

Fa. H.G. van Vijfeijken .j
Kanaaldijk Zuid II

voor -alle
soorten grondwerken

J

.

l\j

1
.

* Vandaag brengen en gistere kloar'. ~
* Iets onmuggeluks doen we direkt .
* Wondere dûre wä langer .

L._

1

TELEFOON -04937 - 2396

1

.
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l.
1
.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .

1.

12.
13.
14.
15.
16.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.

1

1.

1

36.
I

37.
38.
39.
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Voorste deel van de politie
De grote koppen van de peelstrekels
Reserve voetbalschoenen van de deurnese veteranen
Wagen met eerste plan sanering Centrum 1
Nieuwe fiets voor Burgemeester Hoebens
Oliekruiken voor de Wethouders
Stukje stilte
Wagen met Heugtelijk vuil
Wagen met cyankali comité
Krom stukje van de Aa
Wagen met ontbrekend lucht voor koepel zwembad
"de Wiemel"
Stukje overbruggingswijk Deurne-Zeilberg
Stukje zachte blaasmuziek
Auto met bengelende (h)ossen
Reusachtige collectebus voor "mèr 'n ton"
Dolle mina's en vrouwenbelangen zusterlijk verenigd in
de boerderij
Lusthof van de "Martinet"
20 maten stilte
Nieuwe .li jkraad voor 't Rytvensedreef
Wagen met papier voor oude van dagen
Geluidsband voor klokken gemeentehuis
Meubiláir voor Dinghuis van de gemeente
Rode lampen voor wijk Deurne '85
Bierwagen
Deurne's pronkstuk 100 jaar harmonie
Wagen met extra karnaval benzine
Sheikende oliewagen
Open wagen voor andere politieke partijen
Wagen inspraak jeugd
Planningwagen rondweg Deurne
Middelste deel van de Politie
Wagen met statistieken over de woningproductie
De lekkende kraan voor aankoop af te breken woningen
Lang verwachte sportraad
Wagen met interne afgekeurde, aangekondigde,
afgelegde, en achterhaalde gemeenteplannen
Wagen met benodigde Stellariaanse en Bavariistisch
schuimwater
Wagen met asfalt voor de St.Jozeferianen
Wagen met Vierspanische Prinsen en Gemeenteraden
Wagen met achterste deel van de Politie

l
•

.1

l
1

ONTBREKENBE LUC.HT VOOR DE'nWIEMEL:.1

KEIL,

TIJD
OP

AUW

BEGEENT
ANDERS

ZE TE

J. W. OTTEN N;l

De Beckers goud kroket wordt op de
enige juiste manier bereid; met bouillon, getrokken van puur rundvlees
en afgemaakt met hoogwaardige kwaliteit bloem. Een gepaneerde
lekkernij, waarvan het huidje niet
stuk bakt.
Gewicht: 72 gram.
Beckers levert een rijk assortiment
vleessnacks: Frikandellen-vleeskroketten -worstebroodjes- beek burgers
goud kroketten - gehaktballen - goudnasischijven - goud bamischijven
huzarensalade- goudloempia's
loempia's- goud bitterballen - goulashkroketten - kotelettos- goudgehaktb.allen. Snacks van Beckers met oe
"puur-vl~es"kwaliteitsgarantie ! Daarvoor komen uw klanten van verder".

wenst alle
Peelstrekels
'n bijzonder
prettige
Carnaval

1

In de klas van taalkunde moesten de
leerlingen een zin maken met het merk
Buisman er in.
Pietje Dolleman zei: '1k krijg van
moeder een kop koffie".
Onderwijzer: "En waar blijft nu Buisman?"
"Die zit in de koffie, mijnheer'~

1
PLEZIER MET KARNAVAL
MAAR OOK PLEZIER MET 'N KEUKEN
VAN:

B

JIDIU.DI[ ZACHT EN VOL AROMA

EUKENS

Viese

mupkes

luchje

1

"nIOPIDNE VIEUX"

*
*

e.v. FIRMA

burg. krollaan 21, helmond.
tel. 04920 - 39002

1

l

AARLE-RIXTEL

C. J. GEELS

Hèntje , hèt errege last fan wiende laote, sinds daoge al!
Sien frouw kan ut nie langer uithouwe: Je mos je schaome.
Hèntje, de hele dag knetter jij maor deur en dan die luch!
Vanaovend komme Jèntje en sien frouw, wa motte die
wel nie denke !
Mèkker nie so, seit Hèntje, hier hè je un knaok urn 'n
buske dennenaoldespray te kope. Daormee doe je effe ien
de rondte spuute en gin kiep die nog wa ruukt.
So geseit, so gedaon.
Saovons komme de gaste. Hèntje maokt opgewekt de
deur opeen fraogt trots: "Jèntje, haol 's diep aojem en
seg me dan 's eerlik waornaor ut hier ruukt".
Jèntje snottert un bietje, <linkt effe diep nao en seit:
"Hier ruukt ut asof d'r eentje ien ut bos hèt sitte sch .... ! "
Hèntje sit ien de scaolao-bijoskoop. Er hangt un zeer lendringende lucht ien de saol. De bedriefsleider lopt besurgd
naor de oorzaok te suuke. Als ie snuuvend bij Hèntje kumt,
blieft ie staon en fraogt:
"Perdon meneer, hèt U misschien ien de boks gedaon"?
Hèntje verbaasd: "Jao, waorum"?

DISTILLATEURS ALKMAAR

En, hèt ut purgeermiddel gehollepe? fraogt de doktur aon
Jèntje.
Uutstekend doktur! Da is te segge, de erste keer nie, de
veurgeschreve dosis was seker te weinig. Toe hè'k maor
ut hele fleske inins leeggedronke!
Ontsettend J èntje, wa sul jij dan vaok na or de wc gewist sin!
Da fiel nogal mee doktur. Twee keer maor, de erste keer
smurgens fan half acht tot 's middags twee uur, en de
tweede keer fan kwert veur drie tot 's aovens zeuve".

Jèntje en Minao sitte met hun tweejaorig soontje ien de
stadsbus. Het jong huult onophouwelijk. Un andere buspassagier kan ut nie langer aonheure en springt op: "As
je nie 's gauw je moel dichthou, vrit ik je op! schreeuwt ie
tegen ut menneke.
Da sou'k maor nie duun, seit Jèntje, hij hèt naomelijk ien
sien boks gedaon.

1
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Assurantiekantoor

l

Dick Peters
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Voor meubelen en tapijtzellbediening,
"HoJa" Kloosterstraat 30, Deurne Tel. 04930 - 4790

In de Oude Kleuterschool van de St" Jozefparochie
Met Carnaval gesloten.

v. HOUT MEUBELEN
Hoofdstraat 25 - Liessel

Tel. 04934 - 277

J
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deurne, postbus 88, tel. 04930 3256

alles
kost

l

minder
altijd

en .....

vaste
prijs-slag
prijzen!!!
1

JAC.HERMANS

PRIJS-SLAG

waar geld nog waarde heeft

1
--~-----

28

-~----

B.V.

___l

·-·-

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

·~ ·~·,

'l

~·

Hesen's Autospuiterij
O.n w"ken wij ook wm.
Jan van Goyenstraat 35
Telefoon 3418

1

j
.

-\
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DRANKEN&RllJTHANDEL
HASPELWEG 2
Voor al uw betonwaren,
timmerwerk en ook
constructie

\../AU<ER

\ND\JSTR\E;- E'N \4~NDE.LSMU N.'L
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Gebr.
van den Broek
STEENOVENWEG 32
DEURNE
TELEFOON (04930) 33 40

l

.met carnaval
in ieder geval
een slagroomvla
De enige echte komt 4it
Banketbakkerij

.

THEO v.d. MORTEL

1
.

alle soorten brood en banket
en levensmiddelen
Het feest is voorbij, het geld is op
Zou ik daarom gaan grienen
Welnee, ik ga naar de BRA KAT
Daar is·wat te verdienen.

1.

Tel. 2518 Liesselseweg 16

1.,

1
Wij werken dag en nacht

,"

Hallo, hallo, da/wacht:
" gevaar van een lawine.
.
acuut

1
.

1.

L. _ _

dOI SNNIZ
DEURNE

dO

w,e J,SZ

Zet die fles
gerust
midden
op tafel.
Hij mag
gezien
worden.
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VEE en VLEESHANDEL

j SNIJDERS

Fr. v. Baars

•

1

Voor groente en fruit
ok Vr ijdags op de mert

Voor al uw bouwwerken

tel. 3564
Chemisch reinigen (met gratis
zegels)
Lakenpakketten 6 stuks f. 4,20

naar

fa. H. J. W. Aldenzee· ,,
1

~t11t~
KRANT
11'\l ZELF GINNE .· .

·

·

J

Vlierdenseweg 172 (winkel
achterom)

Kapelweg 9
Telefoon 04930 - 3073
Vlierden

desgewenst gehaald en thuis

bezorgd.

Landelijk erkend electro, water
gas, sanitair, technische
installateur

Pastoriestraat 18
Telefoon 2271 Vlierden

Helmondseweg 42 - Deurne - tel. 2390
Vlierdenseweg 160 - Vlierden - tel. 4629

•

H. BOUMANS

J. Thijssen

Aannemersbedrijf
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jt.'1t.\J VIEREND
'LO p1: PEELSTRIKEL LAND
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M. v.d.
WALLEN

bakkerij
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Wey bakke soorte vlaai
bel 2471 dan kumt 't van zelf
vur mekaar.
Onze speciale afgezant vur
Deurze
Piet v. Rijssel. Ge wit wel,
dè geil buske

~

•

~
"~~..,

tijdens de carnavalsdagen : orkest "De Lonely Birds"
Kroonsu permarkt
Vlierden - Tel. 2368

Maandags en dinsdags matinée. Zaterdag 16 februari
K .V.O. krentennibbelbal. Carnavalszaterdag groot
F&nfarebal oo
ook voor lekkere hapjes.

Erelijst van
begunstigers

1

.1

ü'(.'i)

~

1
1

SCHELLENS

Archt. Leesberg
Dr. v. Wijk
Dr. v.d. Hout
Dr. Snijders

.·
' >

1

(('~
}'.'>~' >,)
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Th. v. Baars korbaslagerij b.v.
J. Eysbouts ass.
W. v. Doorn
W. v. Deursen Weth.

.1

Met de carnaval aan de zwier
Gun ook Uw dieren dit plezier

l.
I

Voor het beste voedsel en zaad
alsmede alle dierenbenodigdhe- •
den
naar

VOOR AL UW NIEUWBOUW- EN ONDERHOUDSWERKEN
Stukadoorsbedrijf

gebr. A. en G.
v.d. HEUVEL

D 1ER ENSPECIAALZAAK

FRANSEN

M. FRANSSEN

BOUWBEDRIJF & ZN.
VI ierdenseweg 150
Ommelseweg 52 - Asten

A. MERKX

-

VOEGERSBEDR IJF

~

c:

~lii

O

speciaal oudwerk uithakken en invoegen
Telefoon 3394

1

Brouwhuisweg 9, Vlierden

J
*nieuwbouw
*verbouw
*sierpleisterwerk
*wanda fwerk i ng
Brouwhuisseweg 3 Vlierden
Te lefoon 3813-4364

1.
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AUTORIJSCHOOL

thijssen

l.

l

Het adres voor taxiritten
U k ent lessen in DAF en ASCONA
Verhuur busje 9 personen.
Het adres voor MERK-benzine...
"
tegen goedkope prijzen.
VLIERDENSEWEG 232, VLIERDEN
TELEFOON 04930-3606

::J

.

.

naor de maon ••••
Zeg mensen . wiste gellie al da'k laatst met de pilstrekel 'n uitstapje naor
de maon heb gemakt?
Mensen, mensen da war m'n 'n reisje"" Jao, jao, hil anders as nor Baokel.
De hille tent was kompleet, en iedereen ha 'n ruimtepak an. De voorzitter
ha zelfs nog ekstra ruimte noddig anders kon ie nie instappen"".
't Pak stond hil netjes, ik dacht uurst dat er 'n circustent meegenome werd
""" wa'n ruimte, wa'n ruimte"". en dè met 'n dergelijk vrachtje de lucht
in.
Ein ding viel nie mee, je kon onderweg nie effen uitstappen urn 'n pleske
te doewe, mer daor vur was in 't pak rekening mi gehauwe. Ein van ons
ware we al gauw kwijt, die was zwevende, mèr dè kumt in de beste
families vur niewaor.
En toen we d'r aankwamen .. " nou moe hardstikke-stil was 't daor. Alles
stapten uit, de een wou die kant uit, en de ander die kant. Onze
/
Penningmister liep de melkweg op"" die moes weer zo nodig geld wisselen. Mer dà viel efkes tegen, d'r was nog ins 'n gresnwisselketoor. Wel
hebbe ze daor boven un hoop straole, "" ja maonstraole, koperstraole,
sonnestraole en lamstraole"".
Op 'n gegeve ogenblik was de vursitter ok weg"" die was bezig 'n klein
cafeetje op te zuken, hij ha 'n dreuge keil zei ie. Nou hi hij daor veul
last van, iets te grouwte ammandele dacht ie. En da moet hil nat blieve!
Als je so van die vooruitstrevende mensen tussen je het, komme ze gelijk
mi plannen, èin zei: we hauwe 'n bal op de maon. Nou moe ik zie 'tal""
alles urn de tafel hin, 'n flinke hoesbui, en je dondert de ruimte in.
Nee hoor, en toen ik da zei da ik er nie mi akkoord ging zei de vurzitter:
jij hebt altijd wa te mekkere en hij gaf me 'n optaoter"". in 'n grouwte
boog vloog ik dur de ruimte en kwam met 'n dreun op 'n kleedje naast
m'n bed terecht"." .
Ik was gelijk klaor wakker ....... en zeiknat.

-

Accou nta ntska ntoor

H.KUSTERS
Someren - Laan ten Roode 7

1ntarrnatic ..

v.
(

l
Dr. Huub van Doorneweg 6a, Deurne
Industrie van verpakkingsmachines
mi de karnaval pfikke wai ons eige mar vur 3 daag in.

B.V.

sollicitanten kunnen dagelijks van 09.00 - 17 .00 uur
voor nadere informatie en een rondleiding door het
bedrijf terecht op onze afdeling personeelszaken,
dr. Huub van Doorneweg 6 - Deurne (NB)
telefonisch kunt U ons bereiken onder nr. 04930 - 8225 tst. 125
Op verschillende plaatsen binnen ons bedrijf
bestaan inmiddels vacatures
Dat maakt het iedereen interessant te informeren:
technische vaklieden, ongeschoolde die, of intern of
in Zwitserland tot vakman opgeleid willen worden.
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KWALITEIT SNACKS

·• frikadellen
• bami-schijven
• bitterballen
,
• sate

• kroketten
• nasi~schijven ·
• gehaktballen
• schaschlik

.

l
.
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Gebr. v. SECCEL-.

burg. v. beekstraaL 2b

l
•

Vur ge gaot fisten en gedoet ête van deez biste
Zalde gey kunne hossen en !jpringen en nog
bitter zingen en na al deez daag, ziette ge da
spul van Muco nog graog

MUCO WENST U EEN
PLEZIERIGE KARNAVAL.
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J.W. VAN MULLEKOM, MILHEEZERWEG 68 - DEURNE. TELEF. 04930-2787-4352.
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