
PROCLAMATIE 

Strekelinnekes en Strekels 
Het is voor mij een grote eer, om carnaval 1977, 
als Prins Ton I het Strekelland te mogen regeren. 
Laten wij geza~enlijk zorgen, dat, in deze 
jachtige tijd, het carnavalsgebeuren er als een 
gezonde ontspanning uitspringt. 
Na de geweldige ontvangst, mij toebedeeld bij de 
onthulling als Prins, ben ik ervan overtuigd, dat 
het dit jaar, met Uw hulp , weer een grandioos 
feest zal worden. 
Daarom, Strekelinnekes en Strekels onthoudt 
tijdens de carnavalsdagen mijn lijfspreuk, gedaan 
bij de proclamatie: 
"EEN VROLIJK GEMOED MAAKT 
CARNAVAL STEENGOED". 

Alaaf 
Prins Ton I 

PRINS ton . DEN DORST 
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Strekelinnekes 
en Strekels 
Het jaar is weer om, en een nieuw Carnavals
festijn staat voor de deur. 
Het bestuur heeft alles wat hier voor nodig is 
weer rond, en zal dit gemeenschapsfeest, het 
feest van plezier, om bij elkander te zijn, het 
feest van gelijkheid en eensgezindheid zeer 
zeker doen.slagen. 
Prins Charel heeft afscheid van ons genomen 
en onze nieuwe Prins 
zijn intrede gedaan. 
Hij zal er voor gaan zorgen in samenwerking 
met Vorst-Hein, Adjudant Harry, de Raad van 
Elf en de dansmarietjes dat deze dagen 
vreugdevol en plezierig doorgebracht kunnen 
worden. 
Onze grote optocht op zondag en de kinder
optocht op maandag zullen onze hoogtepunten 

zijn. Onze financiële positie is van dien aard 
dat wij ook dit jaar onze verplichtingen, de 
traktaties aan de. bejaarden, zieken, 
schooljeugd en diverse instellingen kunnen 
waarmaken. 
Anti-carnavalsmensen kom dit jaar tot inzicht. 
Carnaval is een feest voor iedereen. 
Veel dank aan onze adverteerders, 
begunstigers, Club van 100, Prinsengarde, voor 
de gelden die wij van hen ontvangen hebben. 
Tevens wil ik onze Edelachtbare 
Burgemeester en zijn college van Wethouders, 
adjudant Bink en zijn manschappen, het 
brandweerkorps, en de vele stille medewerkers 
bedanken voor alles wat zij voor ons doen en 
gedaan hebben. 
Strekelinnekes en Strekels vergeet voor enkele 
dagen uw zorgen, en maak er een gezellig en 
zot Carnavalsfeest van, dat wens ik u allen van 
harte toe. 

E.G. Markhorst, voorzitter. 
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€én von Cle-ff 
Willy Martens 

Dit jaar ga ik voor het 7e jaar met Deurne 
Carnaval vieren. 
Erg veel leuke dingen zou ik kunnen vertellen 
want je maakt af en toe wat mee onder elkaar! 
Maar ik wil het kort houden. Wel wil ik 
duidelijk stellen dat het mij uitstekend bevalt 
dit ook dank zij de prettige samenwerking van 
Bestuur en Raad van Elfleden. 
Misschien zijn er onder U nog mensen die zich 
herinneren dat ik 5 jaar geleden de 11 van de 

Een vrouw vraagt haar man, die 's nacht heel 
erg laat en nogal bezopen is thuis gekomen: 
"Wat heb je vannacht in vredesnaam 
uitgespookt? Het hele huis was één troep en de 
kanarie is spoorloos verdwenen". "Ik weet niet 
waar je het over hebt, liefje. Toen ik thuiskwam 
had ik een beetje dorst. Ik heb alleen maar 
gezocht of er nog wat te drinken was. Op het 
laatst heb ik maar een citroen uitgeperst". 

Een fles wijn a.u.b. Wat voor wijn, witte of 
rode? Geeft niet. 't Is voor een blinde". 

. 

REGLEMENT 

1958 "De Peelstrekels'' 1977. 
() ~ 

Vele onder ons herinneren zich stellig nog het 
eerste Prinsenbal, begin 1959 in Z.aal v. 
Moorsel aan de Molenstraat. 
Een bomvolle zaal verwelkomde toen de Eerste 
Prins van Deurne. 
Jan der Eerste (Jan Bruggewirth) beet de spits 
af en gaf Deurne, carnaval onder de voeten. 

Die zelfde avond stond nog een belangrijk punt 
op de agenda. 
Mevrouw Strijbosch, beter bekend als de vrouw 
van Piet Strijbosch van de autorijschool maakte 
geschiedenis, door een uitgeschreven prijsyraag 
te winnen, bedoeld om een naam te geven aan 
de Carnavalsvereniging. 

Zij vulde in: "De Peelstrekels". En hiermede 
was het "Peelstrekelrijk" geboren. · 

Toen nog een onmondig kind, maar intussen 
uitgegroeid tot een volwaardig mens, of beter 
gezegd, tot een volwaardig gebeuren in onze 
samenleving. 

Over dat uitgroeien wil ik het nu graag even 
over hebben. 

Toendertijd startte vanuit de S. W. actie enkele 
initiatiefnemers met de oprichting van een 
Carnavalsvereniging, efin, een bestuur werd 
samengesteld, een raad van elf, en een vorst 
werd benoemd en het begin was er. 

Wat is er nu: 
Natuurlijk nog een bestuur, en nog een raad 
van elf en vorst, maar is intussen uitgebreid 
met talrijke werkcommissies. 
Deze werkcommissies bestaan uit mensen uit 
het peelstrekelrijk onder leiding van een 
bestuurslid, die geheel zelfstandig bepaalde 
taken op zich nemen. 

Mammie, U heeft toch zo'n strook'kleverig 
papier in de keuken opgehangen. 
"Ja, Marietje". 
"Klein Wimpie zit er alle krenten vanaf te 
eten". 

Een klein meisje zit in bad, samen met haar 
kleine broertje. 'à wijst op zijn piemel en 
begint te huilen. Ik wil er ook zo een. Als je 
goed oppast" zegt haar moeder, "krijg je er 
later eentje. En als je dat niet doet, zegt haar 
vader krijg je er een heleboel". 

Enkele voorbeelden, de C.Ommissie "optocht", 
die tot taak heeft het organiseren van de 
Carnavalsoptocht zondag en maandag met 
Carnaval. 
de C.Ommissie 'balverzorging" deze zorgd voor 
het contracteren van artisen, muziekgezel
schappen, maakt afspraken met de 
zaalhouders, en zet de draaiboeken van deze 
avonden in elkaar. 
De C.Ommissie "Prinsenwagen" die jaarlijks de 
Prinsenwagen gereed maakt voor de optocht. 
De C.Ommissie "Kienen" die een belangrijk 
aandeel van de financiën binnen sleept om een 
en ander te kunnen financieren. 
De C.Ommissie "dansmarietjes" deze zorgd 
voor begeleiding, kleding, training etc. van 
deze meisjes. 
De C.Ommissie "afhalen-sleutel" die vorig jaar 
zorgde dat voor het eerst voor drie verenigingen 
gezamenlijk de sleutel werd afgehaald en wat 
het komende jaa zal gebeuren door vijf 
carnavalsgebeuren. 
De C.Ommissie "straatversiering" die de 
peelstrekels wil animeren hun huizen c.q. 
straten te versieren. 
De C.Ommissie "Ballroomavonden", die dit 
jaar voor het eerst succesvol van start ging met 
het eerste kerstbal en in de toekomst beslist nog 
van zich zal laten horen. 
De C.Ommissie "Carnavalskrant" zorgd 
jaarlijks dat uit "De Peelstrekel" in dèbus 
ontvangt. 
De C.Ommissie "Pers" die op de hoogte houdt 
van alle activiteiten. 
De C.Onimlssie "Materialen" die alle 
aangeschafte spullen zoals kleding, podia, 
instrumenten etc. etc. goed beheert. 
De C.Ommissie uit de Prinsengarde die jaarlijks 
de organisatie van de Carnavalszitting voor 
haar rekening neemt. 
De Oub van Honderd die zorgt voor een 
belangrijke financiële ondersteuning. 

Zo ziet u dat bij de organisatie van Carnaval 
intussen honderden mensen worden betrokken. 
Ik ga hierbij geen namen noemen, want beslist 
zouden mensen vergeten worden. Daarom aan 
alle, hartelijk, heel hartelijk dank voor uw 
geweldige inzet. 

Beste Peelstrekels, u zult nu misschien gaan 
begrijpen, dat zo een Carnavalsfeest toch niet 
zonder moeite van de grond komt, ook al wordt 
valt er weinig van te merken als alles op 
rolletjes draait. Hoeveel kost nu zo'n feest? 
Zoals ik al zei werkt elke commissie zelfstandig, 
aan de hand van een bepaald budget wat het 
door het bestuur wordt toegewezen. 

1 le om elf min. over 11 trouwde. Inmiddels heb 
ik 'n zoon, en ik hoop van harte dat hij zich 
later als hij de leeftijd heeft zich met net zo'n 
plezier voor de vereniging in zal zetten als ik, 
want goede leden kunnen we altijd gebruiken. 

CARNAVALSOPTOCHT L>EURNE Zo zijn voor het komende jaar de volgende 
posten uitgetrokken. 

bè lr/(./l/l'leke mldèmul-sJeor; q'-/s 
IV/1/ie ni~, clie~JVek. dè 1~ 1'td 

Levensgevaarlijk 

il 

1. Iedereen kan aan de optocht 
deelnemen, al dan niet met een voertuig, 
mits men zich aan de volgende 
voorschriften houdt. 

2. Andere motorvoertuigen dan 
vierwielige (bromfietsen daaronder 
begrepen) worden niet in de optocht 
toegelaten). 

3. Wanneer met motorvoertuigen aan 
de optocht wordt deelgenomen, dient 
ten opzichte van die voertuigen een 
verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid te zijn aangesloten. 

4. In alle gevallen dienen de 
deelnemers, door de politie, optocht-
commissie en orde commissarissen 
(herkenbaar aan gele band) gegeven in 
het belang van de openbare orde en de 
verkeersveiligheid, onmiddellijk op te 
volgen. 

enwagen de kinderen te trakteren in de De prinsen vinden het fijn om vanaf hun Prins 
vorm (zoals gebruikelijk tijdens de optocht) va 
deze kinderen te zien hollen en tollen om die s 

n strooien. Het is wel leuk en aardig om 
noepjes te bemachtigen maar wij vinden 

dit levensgevaarlijk. 
g dragen voor deze kinderen gedurende de Wij doen een oproep aan de ouders dat zij zor 

optocht dat ze toch in ieder geval aan de kant 
bestuur van welke carnavalsvereniging ook ka 

blijven staan. Want nog de Prins of 
n deze verantwoording dragen. 

"De redaktie". 

5. De bij en krachtens de Wegen-
verkeerswet gegeven voorschriften 
dienen in acht te worden genomen. 

6. Voor ongevallen tijdens de optocht is 
Stichting "De Peelstrekels" op geen 
enkele wijze aansprakelijk te stellen. 

7. Gebruik van alkoholhoudende 
dranken door bestuurders van 
voertuigen is verboden. 

8. De maximale toelaatbare hoogte van 
enige uitbeelding bedraagt 4.00 m. 

9. De plaatsen in de optocht worden 
door de optocht-commissie bepaald. 

10. Deelnemers van buiten de 
gemeente Deurne, alsmede 
uitbeeldingen met duidelijke reklame 
doeleinden dingen niet mee naar de 
prijzen. 

11. De beoordeling door de neutrale jury 
is bindend. Hiertegen is geen beroep 
mogelijk. 

12. Deelnemers moeten om uiterlijk 
14.00 uur de voor hen vastgestelde en 
aangegeven plaats in de optocht 
ingenomen hebben. Het te laat 
aankomen kan uitsluiting tot gevolg 
hebben. 

Aanwijzing: De optocht wordt opgesteld 
in de Tramstraat en de Derpsestraat. 
Dringend wordt verzocht als aanrijroute 
te gebruiken de Derpsestraat tot aan de 
spoorlijn (dus niet via de Romeinstraat). 

13. In gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet beslist het bestuur van Stichting 
"de Peelstrekels". 
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voor de Carnavalskrant 
voor Kleding 
Balavonden 
Traktatie ouden van dagen 
Traktatie Schoolkinderen 
Traktatie Zieken 
Muziek gezelschappen 
Optocht prijzen .etc. 
Kinderoptocht 
Verzekeringen 
Gevel versieringen 
Diversen zoals onderscheidingen 
Prinsenwagen 

f6000,
f5500,
f5000,
f2200,
f3000,
f 750,
f4500,
f5000,
f 750,
f 400,
f 600,
flOOO,
f2000,-

Hiermede heeft u een indruk gekregen wat zoal 
komt kijken bij de organisatie van dit feest, 
zowel organisatorisch als financieel. 
Maar toch zeg ik, en daar is het gehele bestuur 
het mee eens, wij doen het graag voor U. 

Gijs v.d. Broek 
Secretaris. 

Een klein jongetje mocht mee naar Sinterklaas, 
die zitting hield in 'n groot warenhuis. Het 
eerste wat hij deed was de oude man keihard 
tegen de schenen schoppen. "Zo dat is nog van 
vorig jaar". 

Keesje kom niet zo dicht bij de ijsbeer. Je weet 
hoe gauw je verkouden bent. 

"Mammie, ik heb strafwerk, ik wist niet waar 
de Azoren liggen". "Je ruimt je rotzooi ook 
nooit op". 

Een klein jongetje zat in de tuin wormen te 
eten. Zijn moeder rende naar buiten en 
schreeuwde tegen hem: "Wimpie begrijp je niet 
dat de moeder-worm erg eenzaam zal zijn als ze 
haar baby-worm niet meer kan vinden?". 
"Geen zorg", antwoordde Wimpie. "Die heb 
ik ook al op". 
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RAPPORT OVER HET ONDERZOEK 
NAAR DE GEDRAGINGEN VAN DE RAAD 
VAN ELF PLUS VORST BIJ EEN BEZOEK 
AAN HET TOILET 

1. Nerveus type: 
Kan het knoopsgat niet vinden trekt zijn broe.k 
stuk of breekt de knopen eraf. 

2. lastig type: 
Kan niet plassen als iemand toekijkt doet alsof 
hij heeft geplast en sluipt naderhand terug. 

3. Gezellig type: 
Sluit zich aan bij zijn vrienden tot een 
gemoedelijk plasje of hij moet of niet. 

4. Onverschillig type: 
Plast in de wasbak als de urinoirs bezet zijn. 

5. Praktisch type: 
Plast met losse handen en knoopt daarbij zijn 
stropdas aan. 

6. Slaperig type: 
Plast via zijn broekspijp in z'n schoen, gaat met 
open gulp weg en knoopt die tien minuten later 
pas dicht. 

7. Wetenschappelijk type: 
Kijkt bij het plassen op de grond, en probeert 
de belletjes te tellen. 

8. Opschepperig type 
Maakt vijf knopen los als er maar twee nodig 
zijn. 

9. Kinderachtig type: 
Speelt met de straal en probeert daarmee 
vliegen te vangen. 

10. Zwak type: 
Voelt vertwijfeld tussen hemd en broek en geeft 
het op. 

Verstrooid type: 
Opent zijn vest pakt zijn stropdas en plast in 
zijn broek. 

12. Achterbaks type: 
Laat onder het plassen een poepje, snuffelt en 
kijkt zijn buurman niet begrijpend aan. 

Strekelinnekes 
en Strekels 
Opruimen, inpakken en wegwezen en terug 
komen is inmiddels gebeurd. 
Toen ik op 22januari als Prins Charel 1 uit de 
grote trom te voorschijn kwam, had ik niet 
kunnen vermoeden dat de spreuk: hand in 
hand door ·Peelstrekelland zo serieus is 
genomen. 
Of ik nu kwam bij zieken, bejaarden, 
gehandicapten, kleuterscholen en bals voor 
groot en klein, overal was er plezier en lol met 
dit al moet een carnaval wel slagen. 
Verder wil ik mijn dank brengen aan onze 
Edelachtbare Burgemeester en 
Wethouders, Prins Jochem van de carnavals
vereniging de Heikneuters en Prins Ronnie van 
de Carnavalsvereniging de Pottebakkers. 
en ik die op het gemeentehuis zo geweldig 
ontvangen zijn. 
Adjudant Bink en zijn manschappen, 
Brandweer en verder alle stille medewerkers 
van de Stichting. Vooral aan bestuur, Vorst, 
adjudant, Raad van Elf, Blaaskapel en 
dansmarietjes. Zonder uw medewerking was 
dit carnaval 1976-1977 niet mogelijk geweest. 
Ik wens U allen een fijn en prettig carnaval 
1977 toe. 
En mijn opvolger heel veel succes. 

alaaf Prins Charel l. 

•••• ***** ***** 

dank 

Wat zegt men 
tegen 'n .... 
Dikke dame in de lift 
Koningin onder de tank 
Overreden paling 
Vader van een wurm 
Identiteitsbewijs van een 

spektakel 
platte landsvrouwe 
aalmoes 
pa-pier 

kat poespas 
Paling in een onderbroek interlock-aal 
Matroos met een bril briljantje 
Vechtende vissen in een 
aquarium 
Directeuren die ruzie 
hebben 

Bergschaap 
Luis op de Eifeltoren 
Achterwerk van een kip 
Straatorkest 
Miljonair op de pot 
Vader en moeder van 
een olifant 
Werkeloze pedicure 
Non die van de W.C. 

aqua-rel 

directie-keet 
rots-ooi 
hoge-piet 
ei-tunnel 
trottoir-band 
rijke stinkert 

oliestelletje 
voetzoeker 

afkomt clar-is-se 
Verloofd paar in Israël sam-sam 
Doodgraver met vakantie uit-zonder-lijk 
Straatorgel onder de tram ex-pierement 
Verbroken verloving ex-amen 
Huis van een eskimo ijs-hokie 
Prikker van een papier 
opruimer pick-up 
Baby die een kinderwagen 
voortduwt dauw-wurm 
Moeder van een hond dogma 
Ongehuwd meisje in 
positie dra-ma 
Lam dat een plastje doet lamstraal 
Een nonnenklooster hunker-bunker 
Viezerik in Lapland smeer-lap 
Drie vrouwen in een heet 
bad zes roodborstjes 
Achterwerk van Haile 
Salasie 
Toppunt van geduld 

keizersnee 
ooievaar op een 
nonnenklooster 

Overpeinzingen van ne buitenstaander. * * * * * * * * * Moeder die een tweeling 
krijgt dubbele uitsmijter 
Kardinaal achter een 

De Klotvruuijters moeten wel uit het Westen 
komen, want de drie wijzen kwamen uit het 
Oosten! Een gekkenwerk is het om het hele 
jaar, week in week uit, te oefenen voor een paar 
dagen Karnaval. Geen wonder dat de 
gemiddelde leeftijd rond de veertig ligt; ik heb 
een broer van twintig en die is half gek. Maar 
goed, ze doen 't. Voor hun plezier, zeggen ze, 
en as ge Jan van de Einden ziet schetteren, 
zoude 't nog geloven ook. Dan zit er 
nog 'ne gasfitter bij, ook voor de ventielen 
zeker, ofschoon die grotere pijpen gewend is. 
Er schuilt ook 'ne verkapte monnik onder! 
Waar blijft het geloof!!! Of blaast hij er een 
Ethisch Reveil??? Altijd wel gedacht dat die lui 
konden drinken, mar das ze nog konden blazen 
ook!! Hoog van de toren, dat wel, mar op 'ne 
toeter!! Bert Louwers is ook 'ne schoone! Die 
wou me lest wijs maken dat 'n kiep stu as ze 
lee. Hoe kan da nouw! ! En dat jong geraai dr 
bij: daar kan later toch niks goeds van komen. 
Zo jong, en al zo slecht! Laat het zijn wat het is: 
De Peelstrekels hebben er in ieder geval een 
hofkapel van gemaakt. Als de roem ze mer niet 
in der toeter stijgt nu ze van boerenkapel 
hofkapel zijn geworden! Ge zogget soms wel 
zeggen als ge hoort dat ze al 'n Klotvruuijters
mars hebben. Simon Wismans sjouwt mer voor 
de uitbreiding. Zeker twee paar zolen heeft hij 
al versleten en bekaant gin sukses. Zitten er in 
Deurne geen gekken meer die willen en kunnen 
toeteren? Altijd welkom is mè gezegd!!! Qe 
kunt er nog hogere studies bij doen aan het 
H.B.O. zoals een van de trompetblazers. Dan 
witte, dat bij 'n koei de lactale protuberansen 
aan de ventrale zijde van het abdomen, gewoon 
de uiers zijn. Heter iemand soms nog zin om de 
grote trom te blazen? Na Karnaval is hij 
welkom. 

Sam en Moos moeten op reis en kunnen alleen 
met de Lufthansa. Een Zwitser treedt na hen 
het vliegtuig binnen en zegt: "Grüss Gott". 
"Gos", zegt Moos, "Denk je dat we zo hoog 
komen". 

"Echt waar, Jan" zegt zijn vrouw bezwerend. 
"Elke ochten als de man van de overkant naar 
kantoor gaat, went hij zijn vrouw. Waarom doe 
je dat nou nooit?". "Och, Ik ken dat mens 
eigenlijk niet". 

Uitslag van een enquete: hoeveel mannen 
slapen lekker in na de geslachtsgemeentschap? 
Verrassend antwoord: slecht~ 15f1/o. De ander 
87f1/o moet eerst nog naar huis. 

Levensgevaarlijk 

kinderwagen kardinale fout 
Hoertje in positie bedrijfongeval 
Hoertje op klompen blokfluit 
Oude eskimo vrouw ijstaart 
Jodenfeest sambal 
Kind van een inbreker krakeling 
Kok in een vliegtuig luchtkoker 
Typograaf in Ierland ierse-setter 
Moeder op de W. C. ma-moet 
Zoen aan tafel diskus 
Graaf zonder auto loopgraaf 
W. C. op zolder hoge druk gebied 
Een pas geboren baby kompas 
Woestijn reiziger zandloper 
Bewoner van een woestijn woesteling 
Te vroeg geboren baby bambino-expresso 
Miskraam bambino-fiasco 
Aambeien trammallanta a la 

conta 
Urine van een gymleraar gym-pies 
Stewardes in een 
helicopter wentelteefje 

De prinsen vinden het fijn om vanaf hun Prinsenwagen de kinderen te 
trakteren in de vorm (zoals gebruikelijk tijdens de optocht) van strooien. 
Het is wel leuk en aardig om deze kinderen te zien hollen en tollen om 
die snoepjes te bemachtigen maar wij vinden dit levensgevaarlijk. 
Wij doen een oproep aan de ouders dat zij zorg dragen voor deze 
kinderen gedurende de optocht dat ze toch in ieder geval aan de kant 
blijven staan. Want nog de Prins of bestuur van welke carnavals
vereniging dan ook kan deze verantwoording dragen. 

"De Redaktie" 



~m~11@> 
Rssurc3 ot aekao+..oor 

ker-k-str. 28 
TEL: 2.l;Gc9-Priv.2 if!]OJ 

BAkEL.04924- 12>8" 

• gereedschappen 
• elec.fr. 4pp 
• \ U)(e ~Ui'S"', Ort. 

DEA.LE.R. 
VAf\J 11Bf4ll 

•••••• 
zareska handwerken 
voor't pure plezier. 

J. KOONINGS • DEURNE 

WOL- EN HANDWERKEN 

Kerkstraat 24 • Telefoon 04930-3220 

kerk~~r. 18 
\-\y hl ok nog 'n bez1nepO""P· 

Veel 
plezier 

. met 

\:f@ lSG) ~ ~lfi:!J§O~ 
IJ@~ kerkst~ 8 tal·. e.G87 

. o~&~~ 
Modeschoener.> 
tegen de 
al\erlcaag ste. 

_pr!}2.eO 

ker\<s+,..-oa..\: -i. 

A. J. WEL TEN 

* Lindenlaan l 

Deurne 

tel. 04930-3217 

KARNAVAL*) 

ro~©W 
:J uwe \i er- HoY-loger 

k e..-\<str.';}.:2t 7 
Ie\: 39<04. 

§~qj~I]aJ 
MEUBELEN 

HoleN LAAN\ ~. TEL', 2. 630 

PEEL LANDS 

GROOTSTE SPECIAALZAAK 

"DE MUZIEKfDNTElti' 
T. SMEELEN -HAGELAAR 
KE'Rk~TRAAT 3o TEL: 3f?2>7 

•••••• 



De nchtmerrie van de uitgetelde 
echte Pee/strekel. Te lang heeft 
hij met molentjes gelopen. De 
vastenavond houdende menigte 
draaien hem nog steeds voor de 
ogen (zonnerad). 
Helaas kan hij er niet meer aan 
deelnemen. Het dwanbuis van de 
vasten voelt hij reeds door te 
menen, dat hij in een te klein ei 
zit. De askruizen branden op z'n 
huid: "Gedenk o mens dat gij van 
stof zijt ... Hij wil uitbreken .... 
eilaas ... . 
Het lukt hem niet. Vage gedach
ten aan de komende karige kast 
van de vasten, met vis als vervan
ger voor vlees, doen hem juist in 
een echte Deurnese vis verande
ren .... 
De aankomende kater benauwd 
hem zeer .... uitgetelt ligt hij 
terneer de stakker met het "vas
telaovund bluumke" (sneeuw
kloke symbool karnaval MeijeriJ) 
nog in de hand. 

Tekst en tekening Cor v.d. Broek 

Een man die enorme last heeft van keelpijn, 
gaat in zijn lunchpauze naar de dokter. De 
knappe jonge vrouw van de dokter doet open. 
Is de dokter thuis?, vraagt de man fluisterend, 
vanwege de vreselijke schorheid. "Nee, kom 
binnen", fluistert ze. 

alles 

kost 

minder 

en ..... 

altijd 

vaste 

prijzen!!! 

JAC.HERMANS p 

PRINSENWAGEN 1977 

WOUDCAPEL 

Twee dames hadden vakantie en wilden deze 
eens anders doorbrengen dan ze gewend waren. 
Ze schreven op een advertentie voor een 
dagelijks pension ergens in Brabant. Men 
kreeg goede berichten. Een ding konden ze 
echter niet vinden, nl. of er een W. C. aanwezig 
was. Ze stuurden daarom een brief met de 
vraag of er een W.C. in of bij het huis was. 
Toen de pensionhoudster de brief kreeg, wist ze 
niet wat er met het woord W .C. bedoeld was. 
Men had het in haar streek namelijk altijd over 
de "PLEE". 
Ze kreeg toen een idee: ze zou ermee naar de 
dorpsonderwijzer gaan, want die zou wel weten 
wat W. C. was. Deze wist echter ook niet wat 
het was en raadde haar aan naar de pastoor te 
gaan. Deze wist uitkomst "W.C. ",zo zei hij", 
daar bedoelen ze zeker W oudcapel mee, en die 
hebben we een". 
Toen ging er een brief naar de dames met de 
volgende inhoud: 

Hooggeachte Dames, 
In antwoord op Uw schrijven, heb ik de eer U 
mede te delen dat we gelukkig in het bezit zijn 
van een W.C. De W.C. bevindt zich in.!J.et bos, 
op een korte afstand van het dorp. Zei-· heel 
rustig gelegen en van alle gemakken voorzien. 
De W.C. bevat 60 zitplaatsen, die allen met 
lederen zittingen bekleed zijn. Elke vrijdag is de 
W.C. opengest Id. De Dienst begint 's avonds 
om 7. uur. Men wordt verzocht op tijd aanwezig 
te zijn en direkt te gaan zitten, opdat men 
tegelijk kan beginnen. Een orgel is ter 

begeleiding aanwezig. Een persoon begint, de 
rest valt in. 
Tijdens de dienst moeten allen blijven zitten. 
Door heen en weer te lopen verstoort men 
ernstig het goede verloop. 
Er wordt tegelijk geëindigd. Als men enige 
kledingstukken wenst uit te trekken, gelieve 
deze dan aan de hoofdingang afte geven, zodat 
men geruisloos kan gaan zitten. 
Ik behoef er niet bij te vertellen dat de W .C. zo 
rein mogelijk moet worden gehouden en dat 
men de papieren bij zich houd tot na de Dienst. 

Hiermede hoop ik u voldoende te hebben 
ingelicht, 

Hoogachtend, 
Uw pensionhoudster. 

\)oe•enbal 

Moeder "Kijk Pietje dit is het Vrijthof. Hier zijn 
je papa en ik nou op huwelijksreis geweest". 
Pietje: "Was ik er toen ook bij?" 
Papa: "Ja jongen heen ging je met mij mee, 
terug met je moeder". 

Zei het kleine Egyptische jongetje tegen het 
kleine Egyptische meisje: "Ga mee naar de 
pyramide, zal ik je laten zien hoe ze mummies 
maken". 

Bent U weduwe? Op het moment wel. 
De drie beste dingen van 't leven, een borrel 
ervoor en 'n slaapje erna 
Kent U de korste mop over een maagd? "Nee", 
"Pang!!" 
Mijn schoonmoeder is een engel. "De mijne 
leeft nog!" 
Kent U Ibsen? Nee, hoe doe je dat? 
Ik heb Toulouse Latrec gezien; "Wie heeft 
gewonnen?" 
Trobonespeler wil elf sportjasjes verkopen 
waarvan de ene mouw langer is dan de ander. 
Het toppunt van snelheid: hard om de tafel 
rennen en je zelf op de schouder tikken. 

Waarom bevoelt die verkoopman onze koe 
overal moeder? Hij wil ze kopen Jantje, en wil 
weten of ze goed is. Diezelfde avond rent Jantje 
de keuken in en schreeuwt naar zijn moeder: 
"Kom mee naar de hooizolder, Vader wil de 
dochter van de bakker kopen". 

Een oude dame die nog nooit een olifant had 
gezien keek op een dag uit haar raam en daar 
stond een olifant in haar moestuin. Ze belde de 
politie en riep opgewonden: "D'r staat een 
groot beest in mijn tuin, die met zijn staart de 
sla uit de grond trekt". "En U raadt nooit waar 
hij het instopt" . 

Meuzel de muis is oppaser bij circus Nobel en 
op 'n goeie dag loopt hij door de Stationsstraat 
met vier olifanten aan 'n touwtje. Hé roept zijn 
oude vriend Nep, geefmij er eentje. "Nee 
hoor", roept Neuzel, dat kan niet "ze zijn 
geteld". 

Twee spelden wandelde in Moskou op straat. 
Zegt de eerste speld: "Heb je al gehoord ... 
Maar de tweede speld fluistert: "Stil, d'r loopt 
'n veiligheidsspel achter ons" . 

17 PUl!.UARI 
AANVANG 20. t1 uu~ • 

ZAAL v.d. PUTTEN" Wol&ber_g 

· gehuwden"al :~~c:.:,~~ 
ZAAL VAN MOORSEL -Molet)~AOl 

RECEPTIE PRINS TON 1 ~~~~@./\ M 
ZONDAG20FEBRUARIVANAF ~lH~ 
11.30 UUR 
De toenemende belangstelling telkenjare 
voor de receptie van onze Prins heeft ons 
genoodzaakt naar een grotere ruimte om 
te zien. 
We hebben besloten dit jaar de Vierspan 
hiervoor te kiezen. 

De gasten en bezoekers kunnen zodoende 
langer in de prinselijke omgeving vertoe
ven en de officiële deputaties met al hun 
tierelantijnen gade slaan. 

Dit wordt zeker een Carnavaleske happe-
ning. Het Bestuur 
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Dorstvlegels en 
Dorstvlegelinn en 
Carnaval 1977 staat weer voor de deur. Wij 
beginnen aan ons derde jaar als carnavals
vereniging. Alle begin is moelijk, maar ik 
geloof dat we terug kunnen zien op twee 
uitstekende geslaagde jaren. Ik wil eerst het 
bestuur van onze vereniging hartelijk danken 
voor de prettige samenwerking in het afgelopen 
jaar, Ook Prins Harry den U urste, hartelijk 
dank voor de goede samenwerking. 
'n Woord van dank wil ik speciaal richten aan 
de Vlierländes Musikanten, die steeds weer 
bereid zijn onze bals en de dagen met carnaval 
vrolijk op te luisteren en steeds weer voor de 
goede sfeer te zorgen. 
Ik hoop Dorstvlegels en Vlegelinnen, dat wij 
ook dit jaar weer een geweldige carnaval zullen 
hebben in Vlierden. 
Ik wens onze Prins 1977 veel succes toe in de 
komende dagen. 
Laten wij samen proberen om met onze Prins 
en Raad van Elf veel leut en plezier te maken, 
zodat ook ons derde jaar geslaagd mag heten. 

Alaaf, 
Vorst van de Dorstvlegels, 
'P. Aldenzee 

Dorstvlegels en Dorstvlegelinnen 
De dolle dagen van Carnaval naderen met rasse 
schreden, nog een paar dagen dan breekt de 
bonte storm weer Jos. 

Ik ben blij dat ik langs deze weg even bij U 
langs rnag komen om U hier te bedanken voor 
de spontane wijze waarop U mij hebt 
ontvangen, en hierdoor gesterkt heb ik het 
volste vertrouwen om tesamen met alle Dorst
vlegels en Dorstvlegelinnekes er een grandioos 
feest van te maken. 

Dan zou ik graag het Bestuur aan wie ik deze 
eer te danken heb, willen bedanken voor het 
vertrouwen dat zij in mij stellen en ik zal 
trachten tesamen met de Vorst, de Raad van 
Elf en de Hofkapel de kinderen, zieken, 
bejaarden en gehandicapten enkele onvergete
lijke dagen te bezorgen. 

Ook mijn oprechte dank aan mijn voorganger 
Prins Harrij den Eerste. 

Het zal niet meevallen om op gelijke trend te 
blijven, want de vlotte wijze waarop Prins 
Harrij den Eerste de scepter wist te hanteren 
was geweldig. 

Ik wil proberen om deze taak zo goed als ik kan 
te vervullen, maar Dorstvlegels en Dorstvlegel
innekes dan heb ik de steun van U allen nodig 
en ik hoop dat ik daar op kan rekenen. 

Dan zullen wij van deze dagen een feest maken 
dat klinkt als een ki'::ik. 

Tot slot wens ik alle Dorstvlegels en Dorstvle
gelinnekes een plezierige, lollige, mooie en 
nette carnaval toe. 

Alaaf Prins Toon den Eerste 

Het is weer zover. 
Als voorzitter van de "Dorstvlegels" ben ik 
blij met een klein woord te mogen 
schrijven in zo'n krant. 
Het nieuwe jaar is alweer een tijdje aan de 
gang en we denken; nee we maken ons 
alweer zorgen over de Karnaval, die alweer 
voor de deur staat. 
Over karnaval praten is heel fijn, maar om 
hem tot een goed end te brengen, dat is het 
fijnste voor de vereniging. Iets afbreken is 
gauw gebeurd, maar in stand te houden is 
een opgaaf. 
Daarom hopen wij weer net als de twee 
voorgaande jaren op de Vlierdense 
medewerking. 
En dan zal Karnaval 1977 ook zeker 
slagen. 

Alaaf 

J.P. Lijten 
Voorzitter 
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BOERENBRUILOFT 

JONGERENCENTRUM 

De boerenbruiloft is ook in Deurne een niet 
meer weg te denken feest geworden tijdens de 
Carnaval. Steeds meer Deurnese Carnavals
vierders nemen met groeiend enthousiasme 
deel aan dit volksfeest. 
Natuurlijk staan ook dit jaar weer ontelbare 
medewerkers van Mixed Hockey Club en 
Jongerencentrum Den Deel klaar en zijn al 
enige maanden geleden begonnen met de vele 
voorbereidingen die zo'n gebeurtenis vraagt. Ze 
staan nu te popelen het gebeuren ten uitvoer te 
brengen en U te laten delen in hun 
enthousiasme. 

Middelpunt van de belangstelling van deze 
boerenbruiloft is natuurlijk het bruidspaar, 
waarvan hierboven een foto is afgedrukt. Het 
zijn: 
AD 
zoon van Mies van Kessel, zoon van de 
kolenboer uit Millis en Nelleke van Dinter, 
dochter van Janus de timmerman van de 
Helmondseweg 
en 
MARIET 
dochter van Petrus Heesmans, uit de vracht-

NEDERLA.ND B.V. 

rijdersfamilie van de Schutsboom 
en Nelleke Manders, dochter van de 
Peelwerkersfamilie, geboren op de Lage Kerk 

Als getuigen zullen optreden: 
Henk Martens uit de Kruisstraat, technieker in 
Den Bosch en 
Ruud Coppus uit de Doolhof, vonkentrekker
techneut in Eindhoven. 
Bruidspaar en wederzijdse ouders nodigen U 

ZE .l!ÎN l:~ Nl.TÛD BiJ, 
lEWIEKl, l/RNM'!Ke en T/eN(.f$KE 

bieren, limonades, 
melkprodukten, wijnen 
en gedistilleerd. 

beek en donk - tel. (04929) 1477 - wilhelminaweg 1 

van harte uit deel te nemen aan de feestvreugde 
en hieraan een aktieve bijdrage te leveren, bijv. 
door in originele klederdracht mee te trekken 
met de optocht. 

•••••••••••••• 
Het PROGRAMMA is als volgt: 

Zaterdag 22 januari: 
Tijdens de zittingsavond van de Prinsengarde 
gaat het paar in ondertrouw. Hierbij zal 
uiteraard de nodige ondersteuning worden 
gegeven met zang en dans. 

Dinsdag 22 februari: 
De trouwdag. 

Half twee: 
Bijeenkomst van alle gasten en 
belangstellenden bij Den Deel. Onder 
muzikale begeleiding wordt door de getuigen 
en de ceremoniemeester de bruid met haar 
ouders opgehaald bij de Peelpoort. 
De ceremoniemeester zal hier een korte 
toespraak houden en de "ceremonie 
protocollaire" doen plaatsvinden. Ook zal door 
de volksdans-groep een uitvoering worden 
gegeven op het marktplein. 
Daarna gaat het gezelschap weer onder 
muzikale begeleiding terug naar de wachtende 
bruidegom en de gasten in Den Deel. 

Drie uur: 
De bruidsstoet vertrekt in optocht vanaf Den 
Deel via de Molenlaan en Europastraat naar 
het Marktplein. 
Voor vervoer wordt gezorgd door prachtige 
sjezen met paarden. Diverse boerenkapellen en 
vele gasten in originele kledij zullen het geheel 
nog opfleuren. 

Kwart voor vier: 
De Deurnese Prins Carnaval zal het bruidspaar 
in de (on)echt verbinden ten overstaan van de 
gehele Deurnese bevolking op de markt. 
Ouders en getuigen geven hun toestemming en 
het aanwezige publiek zingt luidkeels mee. 

Hierna vertrekt de stoet weer, terug naar Den 
Deel, de feestzaal, waar een receptie wordt 
aangeboden met krentemik en worst. Ook is 
natuurlijk het geestrijke.vocht in overvloed 
aanwezig en zorgen vier boerenkapellen voor de 
nodige muziek. 
De organisatie van een zo groot volksfeest 
brengt natuurlijk ook grote kosten met zich 
mee . ..Daarom moeten allen deelnemers een 
label kopen, dat voor f 2,50 verkrijgbaar is bij 
de volgende adressen: 

Sporthuis Keeren, Stationsstraat 
Bakkerij Schiks, Stationsstraat 
Jongerencentrum Den Deel, Kerkstraat 

•••••••••••••• 

Ad en Mariet hopen natuurlijk op een enorme 
belangstelling bij hun huwelijk. 
Zij zouden het ook fijn vinden, wanneer zoveel 

Er was eens een schele rechter. Tegen de eerste 
verdachte zei hij: "Wat heb je gedaan?" "Ik 
heb niets gedaan!" roept de tweede verdachte. 
De rechter krijgt naar de tweede verdachte en 
zegt: "Ik vroeg je niks?" Zegt de derde 
verdachte: "Maar ik zei ook niks!". 

Oom Sjef neemt zijn onkerkelijke neefje mee 
naar de mis. Rustig blijven zitten, mompelt hij 
af en toe. Maar als de pastoor met 'n 
wierooksvat zwaait kan het neefje het niet 
uithouden. Hij springt op en roept: "Mevrouw, 
uw tasje staat in brand". 

De zuiplap uit de parochie vroeg op een dag 
aan Pater Antonius: "Wat is nou eigenlijk 
ischias? De priester, die dacht dat dit een 
goede kans was om hem een lesje te leren zei: 
"Vriend, ischias is gewoon het gevolg van teveel 
drinken en achter vrouwen aanzitten". Heb je 
er eindelijk last van?". 

• 
Komt Kees met z'n paard het café binnen. Zegt 
de man tegen de ober: Geeft u dat paard een 
cognacje. Dit herhaalt zich nog een keer of 
tien. Als de ober eindelijk vraagt of de man 
zelfs ook iets wil gebruiken, kaatst het 
heerschap terug: Ben U gek, ik moet nog 
rijden. 

mogelijk mensen in originele boerenkleding 
aan hun bruiloft willen meedoen. 
Dat doen we dan ook, natuurlijk! 
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QUICKYNETTE 

stomerij nieuwe stijl 

"De Martinet" 13 - Deurne 
Telefoon 4774 

.::SUWELlER. 

\-IORL06ER. 

TEL. 2522> 
MARTINET 12. 

li~CLUSJEF 

HOOJSC.H- P~KTlSC\-4 
l=U~~T\ONEEL. 

VAN ONOER EN Bo'J•t.I 
Voort "~l<.~N'TUi t!N 
THUlS, Voo~ OV&'R.OAG 

EN 's ~VO~QS 

DE" MA RTl tEr 2. 
TEL~ '-\7lt4 

JACOBS • DEURNE 

JACOBS · DEURNE 
DE MARTINET 20 - TELEFOON 04930-3280 

~------~::l 
Gelieve de deurnese zieken die buiten 
deurne gelegen zijn op te geven bij 
Fr. v.d. Kerkhof. Tel. 2593 

@.~.Lfil8€)If îF 
TE' L.. 329Ci:> 

Deurne Winkelcentrum "de Martlnet" 11 tel. 5493 

TOT z.IEN5 B!l 

e,RlLPOs;T 

lN t:>c HARTINET 

VS<LlC\4TlNGS en GFSCt-iENKEN -

B[o~K~OaJ[ElS 
DE 'Z..AÄK VOOR AL uwVERLICHTlN6 

- ST..!JL.MEUBëLEN- OoSTE~SE'TAPJJTEN 

Ow ADR~s vooR: 
AssuRA"'T lËt.t - \.\'f POTHEKE~ -

FlNA.~C\QRll\\GE~ - PERS. LENll\\GEN 
Aov1ezi=N =~ VAKANT1ERE>'2EN ,, 
NOVA VITA AssurantienB.V. 

kER\.<E=WD.!.lK \2 - SoMEREl\\ 

J. W. OTIEN N.V. 
AARLE-RIXTEL 

As genie mee doet an den optocht, 

doe dan ne keer gek an de kant 
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PROGRAMMA 
ZATERDAG 5 FEBRUARI: 
20.11 uur Gehuwdenbal, zaal v. Moorsel 

WNDAG 13 FEBRUARI: 
Dansmarietjesconcours 

"De Vierspan" 

WOENSDAG 16 FEBRUARI: 
Traktatie bejaarden aan huis 

DONDERDAG 17 FEBRUARI: 

-

Traktatie bejaarden aan huis en 
basisscholen. 

20.11 uur Boerenbal, zaal v.d. Putten 

VRIJDAG 18 FEBRUARI: 
08.30-16.00 uur bezoek kleuterscholen 
20.00 uur bezoek bejaardentehuis 

Kruisstraat 
22.30 uur receptie 'Dorstvlegels' 

Vlierden. 

Route van de optocht 
Stationsplein - Spoorlaan - Stationsstraat -
Markt - Kerkstraat - Kruisstraat - Zandbosweg 
- Houtenhoekweg - Heuvelstraat - Lage Kerk -
Martinetstraat - Markt (ontbinding). 

Deelnemende corpsen 
Wilbert tamboers - Drumband "De 
Oude Hap" - Vrolijke Tippelaars -
K.H.D. +Jeugdharmonie van K.H.D. -
Fanf. "Excelsior" Zeilberg - Fanf. 
"Wilhelmina", Vlierden. 

ROUTE l<lNPER.OPTOfrHT° 

OpK~lle": Dta~~e ~~"~~ "Qc~~t.t4~ 

Moeit. p".Wtnr1elc.er~ ~M~i~~~"<A"'i • 
Mavkl -OtV'uer- 1(.-ui,st"at.t~
ket'kj~rtaak -Mqvlc~ ontbi~t~. 

RESTAIJHA~T 

"HOF VAN DEURNE" 
Eltin: A.v.d.Boomen 

Haagelnd 29 
Tel:214t 

" 

ZATRDAG19FEBRUARI 
14.00 uur bezoek bejaarden 'St. Willibrordus' 
± 15.00 uur kinderbal zaal v.d. Putten 
17.00 uur afhalen sleutel gemeentehuis 
20.00 uur receptie 'Heikneuters' St. Jozefpar. 

"Pottenbakkers" Zeilberg 
Bat "S.V. Deurne" v. Moorsel 
Bal K.H.D. "Vierspan" 

* 
WNDAG20FEBRUARI 
11.30 uur receptie Vierspan. 
14.30 uur grote optocht 
17.00 uur ontbinding optocht op de markt. 
18.00 uur prijsuitreiking optocht. Gemeenteh. 
20.00 uur residentie "De Peelpoort" 

spee. harnavalsmenu.•s 

••uÏme parkeer(tele1&enheld 
-i:J"77 

MAANDAG 21 FEBRUARI 
10.30 uur bezoek B.L.O. school 
14.00 uur kinderoptocht 
15.00 uur prijsuitreiking nabij "de Vierspan" 
19.30 uur soos "Asteffekan" 
20.30 uur residentie "De Peelpoort" 

* 
DINSDAG 22 FEBRUARI 
10.30 uur harmonie "Ukkepukkebal" 

bezoek ziekenhuis - harmonie 
kinderbal - bezoek bejaarden 
"Gerardushuis" 

15.45 uur boerenbruiloft 
20.00 uur residentie "De Peelpoort" 
23.45 uur sluiting gemeentehuis 
24.00 uur verbranding carnavalspop op de 

markt. 

En dan was er nog die leeuwin die scheiding 
van haar leeuw aanvroeg omdat ze maar niet 
kon onthouden wat "Je Maintiendrai" 
betekende. 

Ook vissen merken dat de tijden veranderen. 
Een klein sardientje schudde zijn vinnen toen 
er een onderzeeër voorbij ging en vroeg: 
"Mammie, wat is dat". 
"Dat" zei zijn moeder "is een blik mensen". 

"Ik heb een vlieg ingeslikt", roept het jonge 
vrouwtje uit: "Fijn, roept haar man, "hoe 
minder van die beesten hoe beter". 

Bedroefde dronkaard: "Ik voel me zo 
ongelukkig. Ik lach alleen maar omdat ik dat 
geleerd heb". 

Een dronken man probeert met een sleutel een 
lantaarnpaal te openen. Een agent zegt: "Loop 
door, ze zijn niet thuis. "Jawel, want d'r brandt 
boven licht". 

Het was voorjaar. Een jong stel zat in het bos. 
Zij zegt: "Ja Peter, nu is het weer lente!" 
"Ja, een ogenblikje, even mijn sigaret oproken. 

'N PM'- ()étl/VllNIJWf l'fêf KllAN~V';I. ••• •.... "" dè OJ'"•" dei'l.sd9 • ..... ... 1 

De nieuwe kapelaan moet zijn eerste preek 
houden. 's Ochtends heeft hij nogal wat cognac 
in zijn koffie gedaan en vervolgens flink van de 
miswijn genomen. Hij beklimt daardoor 
opgewekt de preekstoel en trekt van leer. Na de 
mis vraagt hij de pastoor om zijn oordeel. 
"Nou zegt die, voor 'n beginner was het heel 
aardig. Een paar kleine foutjes meer niet. 
Het halleluja wordt gewoonlijk niet gefloten 
maar gezongen. Abraham heeft zijn zoon Isaak 
geofferd, niet verkracht. Jezus heeft de Dode 
Zee nooit levend gemaakt, zeker niet door'er in 
te pissen. En aan het eind van het gebed 
zeg je gewoonlijk "Amen" en niet "Proost". 

Mammie, waarom leven priesters in celibaat? 
Om te voorkomen dat ze zich als gekken 
vermenigvuldigen. 

Leeuw ligt in de zon en kijkt verbaasd naar een 
muisje, dat langs zijn voorpoten tippelt. "Kijk 
eens aan", zegt hij, "ben jij ook een dier?" 
"Ja, ik ben een muis". "Wat een klein ding ben 
je". "Dat kan wel", zegt het muisje, "maar je 
moet niet vergeten dat ik ·pas ziek ben 
geweest". 

12> 
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TEL, 38~2. 

DISCO BAR 
DANCING 

f!1o~• ~~[b 
}-\~~G EIND 36 
TEL· 3141 

MJ DE ~A~Nf-WAL'jJ)AOG 5DEUlt B» O>J5 TWEIJE ORKESTE 

JW J)I GROUWTE ZAOl..: 

A:J. BouwMANS 
HAAGE.lND 1 

TE.L Llol.13 

STATlONSSTR. ISL. aaso 

Jtl 1 KLEJN lALTJE: 

ZATERb~QS VOOR XARHAVAl 

®!à®®~ llfETIALBAl 
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spoors+r-oo+ ag 
TEL. 4a7'-l 

\JEUL PLEZIER 
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LANGSTQ.AAT 96 TE'L:a74 J BEVA&. BY. 

Voor. 
ve..-dcr-e 

in\ \c:.h·4::, ng e yi 

\\e\ einds~we.9 l2. 
Tê:L-0 4930 -S\07 

AANNEMERS~EDRL)F 

BERKENSTR. 2S 
DEURNE 

IEL.3982. 

• 
~- ®~?fil[] 
Lt>.UREN $ 'KosTERs1R. 8 

TEL: ól.Jl8 

luchtkanalen 

L. Coster straat 12 
Deurne 

tel. 4500 

'Joor- e.en 
goede 

ve,...warmuig 
"h Adr-e-s 

zei f be,...0 se str. a'1 

VLIE~OE'N$EWE6 

B-10 

Spouwmuur· 
lso lat Ie 
Dubbele 

beglazlng 
VAN LEEUWEN· 
TUERLINGS BV 

1 e k\<et'e ""'erw. e. "'u VY e. 
e,.. goei dobbel g\ö'» 
clan hauw de g&• da kauw 
u\ l. c:la hu1:z.a. 
en '\:.schee\+ i nne 'J8S 

Reeksenakker 8 Deurne 
lel. 0493().4113 

TEL! 3.l./21 BROUWERS 
MEUBELEN 

.Polo 
• SCIROCCO 
• PASSAT 
.GOLF 
• AUDI 5'0-80-100 

HERTOG JANPLEIN 28 ERP 
TEL. 04135-1571 

Amro Bank Uden nr. 48.29.94.207 
Giro nr. 1075720 

GROENEWEG 11 DEURNE 
TEL. 04930-5554 

&> TEL~.3680 '*71 l?lli].-w.@). 

~ B~~o~)'O 
Tel~ 3t,58 

O\.!..lo 

.sct-400N HAÄK~EDRUF 
•GLAZENWASSERU VIA. 01ePstoo""' 
• TAP u r ~e, N 1c; lN G HETMooE 

Uitvoering van werken op het gebied van schoonmaak. 

Bijzonder voor: ziekenhuizen - bejaardentehuizen 
fabriekskantoren en gebouwen 
gymnastieklokalen - scholen 
en woningbouw - enz. enz. enz. 

::JAN. v. GO!JEN5TRAA T ~o 

TE'L: 2.2>36 

@~®~ 
SNACKBAR. 

:J.v.GOCH 
<'"\!] 0 ©. ~ p 0 ST. JOZEFSTR.2'1\7 

5TEEJ\\OVENWEG G2. 

TEL: 33'-fo 

Aanhangwagens 
aa.r-àerrlr·a il ers 

en 
Vefi2w.agens 

G.v.d>NE.YER 
en z.,n. 

STES:NQ\IENWE6 2.J 
TEL: L,137 
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T tl<.kF:LT.JE SET ER. 

Dat deze krant tot stand is gekomen hebben wij op de eerste plaats te danken 
aan de adverteerders en begunstigers. Wij willen op deze plaats dankzeggen 
aan al deze mensen die op enigerlei wijze hun steentje hebben bijgedragen en 
het carnaval in Deurne op deze manier steunen. 

Stichting "De Peelstrekels" 

\J\ier-densewgg eLi 

TEL. 2171 

DEUCON B.V. 
Transportinstallaties 

Machinebouw 

Constructiewerken 

WALKl:R-INTERNAîlONAL 
DEURNE TEL ~8&4 

TELEX 51l47.ö P0ST2>US ~6 

• 

Fabriekstraat 12 
tel. 3636 

deurne 
telex 51467 

1 oc1 Kettler Benelux - Deurne Holland 

KETTLER 

KETTLER, 

GOED. 

TE STRIKE b.v. 

@marn~z~o©o 
W~Lf~Ihi© 
v\)f).. 
~\S~OIJOELUK 

GEREI 

DEURNE 

AFVALCONTAlNERS 



VuR. AL AUW ANDER SLEUTELWERK 

KENoE BAl ON5 T~RECHT 

G ALLIE 'Wl\:\:. goe~ kARNA'\/Al \/IERE 

"'1A\ GÈVE ALLIE DE KANS 
R!l NlE. LAN6ER oP .BE.z>ENE 

MeR zo vlu6 HUGGEL!.lk OP GAS 
DAN HAUWDE GE VEUL GELD OVER 
EN H\ DE KAONAV~L 01< VEUL B)ER l~ 'TGLA.G 
Go ouRRUM \5 tNl=ORMeRet\\ BA1 
De E550 POMP OP DE NA\E \4Elt10NDSEWEG 

Quick-service 
Helmondsingel 37 Deurne Telefoon 04930-3847 

GEOPEND: 
HA.ANOAG +/""' ZATE~OAGt VAN 7.oo U "'/..._ .1\9~ 0 lJUR. """ ........................ .-............ ~ 

ZONDAGS: 

VAN 10.0° +}..., 18.00 UUR, 

\/.JA\ VERVERSE DE AUTO,,, GAlllE AUW ElGEN 

\.Jij 'WE:NSE~ Ü HET 

DE KARNP\\JÄL5DAGE.N 
VEEl PLE21ER. 

1..-."'t~ 

:JAREN PLE:z.IE~ KUNT 
U HEBBEN VAN ON2.E 

MOOHRWONIN 

. •FJJNE MEUBELE~ 
~TAPIJTEN 

~ GoRDUNEN 

DE F.UNSTE" 
_..._ COLLS::.TIE E'T DE GoE'DE' 

Woninginrichting SERVlCE VJ NDT U ~!.l : 

van der Loo B.V. Asten 

@mU1& 
~ @lf\OO©li!lh 
' @~\'!Jffi\bq 

B ~'t<EL • 
TEL.. o1'9a4 -S'711 

B!J D\NEKE E'V\ ~é"'l'k.. 

e Staalkonstruktles 
e Aluminium ramen • deuren • puien 
e Stalen ramen • deuren • kanteldeuren 
e Trappen • hekken 
e Gevel-bekledingen 

\1rn~lb 
M"v.d. E)'ND~ 

t\pos\e\weg S 
-re.L: o4'jó~ - '2>04 

GR \E l\\CO\JEE "1 

1 N D U S T R 1 E WEG 1 9 • D E U R N E TEL~ ~C0 · 2 

CAJ=E -
St.J AcKBAR .-
0 ANClN~~ 
fil.~~13W~ 

J<ERKë\NO 22 
TEL.0~92.lt-155~ 

M\L MEEZ.E 

,KESSEL 
ER\.J ~Rtt\NG 

b.v. 
\~e--ke\nd 3 

TEL ot.i9e.i.-\2,~J 
M IL~EE'2..E 

CAFE
D1\t-JClNG 

'..! 

."~ lbUIYJ~fr] 
M.v. Berlo 
l<e""ke.1t"d a4 

Mll~EE.ZE 

OGiilole,.. SfEYR. 
4-~o4-or•n. 

FQ. 
' ff?~~@n 
·Dorp ss.\-r-c:ao+ 8 o 
BRl<EL. 

TEL. 0~92.4-131:>5" 

Tijdens de optocht mag in die straten 

waar de optocht doortrekt 
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Dr. P. v. Heugten (Arts) 
Promper Deurne-Helmond 
P. Schiks 
Slagerij v. Goch 
A. de Groot (tandarts) 
Ketller 
W. Hendrix 
J. Hendriks 
De Koster (dirigent) 
P. Martens (stuc) 
H.P.J. Motké (Apotheek) 
Th. v.d. Acker (Archit. ) 
C. W. Brood (Econ. dir.) 
W. Coonen 
G. v. Dijk 
Ir. H. Dille (Archit.) 
J. v.d. Eijnde (Lederwaren) 
G.W. de Groot (Dierenarts) 
J.A.M. In 't Groen (Apotheek) 
G.A.J. Hurkmans (project ontw.) 
Ing. E. Habets 
M. v. Teeffelen 
L. v. Veggel 
J. Vermeer (dir. B.L.O.) 
P. de Walevaart (boekh. buro) 
C.A. Wouterse (A.B.N. ) 
J. v.d. Wildenberg (Not.) 
R. v. Moorsel (stuc. ) 
F. v. Tilburg (dierenarts) 
Stf. Hoogdonk Liessel 
A. Hazenveld 
Indimp 
C. v. Laarhoven (Weth.) 
P. v. Leest 
Dr. S.H. Lim (nare.) 
A. v. Poorten 
C. Relou 
Rabo bank Deurne 
Mej. A. v.d. Broek 

CASH en 

W. Bijsterveld 
Drukkerij Nies 
Osbo Deurne 
Amro Bank 
Muco Deurne 
Pepers B.V. (au tom.) 
Farbianca 
Intermatic 
H.P. Kusters Someren 
Lichteveld v. Deursen 
J. Leenders 
J.E.M. Eijsbouts (Ass.) 
W.L.J. v. Deursen (Weth.) 
W.F. v. Doorn 
Dr. J.G.N. Snijder (chirurg) 
Ir. J.F.A. Leesberg (archit.) 
Dr. P. v. Wijk Int • 
Rabo Bank Vlierden 
A. Fransen (Houthandel) 
Relatie Service 
M. v.d. Broek (archit.) 
J.Th. Blauw 
Bavaria Lieshout 
Th. Koppus 
Dr. H.J. v. Doorne 
M. v. Doorne Wolfsberg 
N .D. v. Emden (Fysiother.) 
N. Gerrits (Arts) 
Ton Hartjens (Fotograaf) 
J. Hoogeveen (Appendagefabr.) 
Harotex (conf.) 
P. Smetc (stuc. ) 
J. Vermeer (dierenarts) 
L. Verbees C. V.) 
P. Vugts (Fysiother.) 
Dr. R. Wennekers (Arts) 
P. Vink (Bio Vink) (red.) 
J.G. Gerrits (Pluimvee eierhandel) 
Inkoop Comm. Ned • 
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Gordijnen Van Bijnen 

VANAF MED\0 MAART KUNT U 
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TERECHT ~Ll: 

1 BIJNEN 1 
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DEURNE 
Uw acllres voor kinder

boxen, kinderstoelen, 

stoelverkleiners, boxdekken, 

verdere baby·artikelen. 
en wandelwagens , reiswagens babysitters, • 
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autostoeltjes, hobbelpaarden, campingbedjes, 
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\J iS\TEkAARTJE' ~!JN 

F~. :Joh. 
KE~ZERS AUTO 
DEURNESCHE R.!JSCl-IO L 
soeKol\uKKER!l GnlnQ~rVJ 
TêL 2~8.f. ~ ~~~ 

L l eGSELSe'wea ,!é 

TEL..!,502.9 

Uflo~o@) 

00©~1\!~ 
TS'L.: a.5-tS 

BRooo en 
BANKET 

lEVë.NSHIDDELEN 

L1e-ssei.seweG ~'1 

NW êHI! R.-TI MM ER.HAN 

HS'MeL.R.U'<SeweG -48 

oeuRNE 

\,-1 HONDA 

t}{].~ 
H\\he-ie.rweg 3 g 

DEURNE" 

HAZDA 

SHOWROO>-i 
kf!!'2kST~T 8 

(ACMTEP. DE FOl<A) 

Deurne 

TEL.: (04930) 27 87 

TEL. 3725 

********** ************* NIET TE EVENAREN *********************** STATIONSSTRAAï 

\4ET VAN OUDS 
BEKENDE ADRES 

CAFÉ 
~"®CTJ~ 
BLASIUSST~T 9 2EI \. QE!Q.Gt 

MET C.AQJJA\JAL 
VEUL LE.UT EN 
GE LJ\L. 

e:, \j 

CAFE 
DE RE1"2ENDE 
" MîiN" 

DATSUN 
DEALER 

WAGEN Bouw.e.v. BoEREN
KAMP 

GARAGE 
TEL~ 2.<ó~( LlêSSELSE'WEGr 8"' 

TEL: 3GLf7 



Vooral Uw 
meuwbouw ot 

Ve.V"b ou~ 1nge"V\ 
naar 

f%'1@1j~~Il 
B.V. 

\llaev-devi seWeB 1 bo 
TEi. ~ .Li b 2. 9 

\,4e\.,...,..o.,.,d~ewe.9 42. 
TE 1.-: 2.o9o 

A-s GE H11 de. 
kaf"nova\sàocig 

• 0 Goeie E>.\..\ W\H:" 
d'f"aoge dor') nor 

~~~~~t::3 
~~l}[{ 

Dor 'he.\k. 2.e 

\nn.e.. nov- ou\Je 
2...\ ~ 

Sl:Q~ÎOl'lS~,..a~I: 60 

\~ 
~ o{3. 
;~ ~ 
mO~ r ~ ~ • 0 

8' ~ 
~~~ 
~ 

Histor 
850kleuren 

Speciaalzaak Verf en Behang 

Schildersbedrijf 
Coolen 

A. Reddingiusstraat 22 - Tel. 2426 

DEURNE 

~0~11~ 
\JUR 

5Cl40N bhll'\\<Es 
HlH~GEIND 2.1./ 
IEL. 2~lg 

Q an neff\ersbedr~t 
BLOEMEN êN 

PLAN1EN 

~o'&o ®•'if LAAG 1 t\\ PR.U 5 

~ 2JOIJ'~rD~ EN 

~OOo 
He\ \.'t\ond Se\i\/e.9 elm.we<J 91 

'TEL 2.635 Il 8 
TEL .3103 

DROGISTERlj 
-

PfiRF\.lMER\E: 

~- ~111\?rnW 
\..\OUT~ANDEL 

\JELD51"RMT 2..7 
TEL '2.:::, 4 t;, 

Hevr. SC\-\\K5 
betere. ::îur\<en 
leuk«. loge rpr~~ 
H o\e n ~\:.r. l\b Ä 

P. SCH\KS 
Groa\-hande\ 
Velours9<>rÓ~ne.n 

\10\ensir. 4b"' 

~ \~) ~ ~ ~ } \ ,{ ~\ ~ · l 



DE-URNESE 

spoorl aco 5 

TEL. l.i G82. 

E IN V~ DE t1 l5T LóLLISE 
D\NGE \J"W DE '<~Q,JJ&\V~L 

is UT ze:Ll~F H~OKE 

V~N ~uw PEKSkE •••••• 

~[ijJX 
\..\EU1oNDSE.WEG G 

SP r èè \<.nu""' 'fV' e. r-

382.7 

MODECENTRUM 

MARKT-DEURNE 

TEL. 2.506 

~ Mfil)-
5TATION55TRAAT G2. 

TEL: ~9\3 

\.\'tpo.\-heken . .:?""i v~ raken 1tH\en 

?er-s. \er"11ntten - SpdreY" 

won1n9kred1den -'3raa.,..rcfie" 

Jl.M.&. 

ERt<.OPER: H.V. O. STE!ll'l 

VTR Ec.MT!>"T'R 4 - Te.), 2.554 

KMA AA&~&& 
A'TM&~& 

MAAI. Stationsstraat 58 
Deurne 

~~ mi~~îiN 
ELE."CTRo 

TE'CHN" suflo 
burg, v.\ceek 4 A 

TEL ~884 



AANNE. M ERSBEDQ!J i:-
o ERPSESTR~~T 39 TEL!2G78 

DEURNE 

HEREN: 
\>JU hebben Voor U ecca o } 
nieuwe. reqehn9 ge+ro\.\en. 
C?"" he+ ~aCh+en op z.a\-erdag 
TCi2 VOOV"K.OY"t\-e,y-. 11 

\t..J !l L<oppen v6.n Dinsdag 
+i~ Vr~doq VOY\ 54-o\- 1uur 
\ViH U don +oc'n zo\erdo9s 
o.\-overdag komen don 
qeheve ecan c\.E:f>roa°L( +e 
Y'r.O\(en W~ _dQf\~en U 
de \.4e.cr ,~ ~ 

~ru\N~ 
~~' 

eper5oneel. 

'l/issERI. 

~TEL::::?.&38 

Bavaria bieren 
3-Es limonades 

Vertegenwoordiger: 

P.J. Swinkels 

Deurne 

TE><TIEL e.n 

WONlNGlNRlCHTING 
\<Ru1 ·s~.6 

IEL. 2.tó 9 2. 

5TE.ENl-\ANDEL }-\\lRODE 
~ET AANGEWEZEN ADR2._S VOOR AL 
Uw ME.TSEJ- e1'1 '6TAAA,..sTeNe~ 
}:OQALUX e:.ETONSTENE~ vooa 
SCHOONHETSEL'WERk BINNEN EN 

BUITEN 

E.G. 
HARKHORSr 

sysTeê:M VLOERëN 

oeR.PSESTQ. 2o 
TEL~ eosy 

4': t!lI~!~W& 
~'1 EERSTë 

OEURNESE 
BEGRAFE.N\S
ONDf'R~E.ME.R 
~~dv~+r-tc-weg 1' 

~/! J, 
1 , • 

1 ( 
TEL.~ .eGSg 

GEBR. 
~ffi~ 

B.v. 
i::.\F\N~EMERs

eéDRUF 
DERPSESTR. Ll1 

DEUR~E 

TEL: 272.6 

-VOOY VOoYÎ<Or"Y\e-nde 
bouwwerken.-

.1".". 
kookkETELs 
kook INSTA\.LATIES 
ETC. 

SPAko 

TEl.2.715 

DE 
' VJERHE 

BAKkER 
VAN 

DE 
. W'AL.S

BERG 

kETELS e.n 
APPAAATE~

FABRlëK 

1 
FA. W. WASSER-DEURNE 

TEL:.J'3oo 

-GLQ5\4Al\JDE:L -
-d""oq'•siE".Y-art i kelen -

b~ . 

WAL6BERG 

OEURNE: 

Attentie: 
aan de optocht mogen geen tweewielige motorvoertuigen deelnemen 

o.a. brommers, motor met zijspan enz. enz. 



" 

-----

DONDERDAG 17 FEB. BoeRE.N BAL 

Tl.}DENS DE KARNJ:lVALSDA6EN ORKESTEN: 

:JoY-RlDERS"e" de 11 REFLEX" 

" 
t1AANDAGS-DINSPAG5 HE.T KARNA\JAL 

MATINEE 

MIL~EZERWEG A2 TEL! 2]?38 

VAN OEFFELT 
LANGSTR. l.~o '\ 

TEL. 21;55 <:§;~ 

HOLEN5TRAAT -'12> 
DEURNE 

. disc.o • 
dancinq· 9 

CAFÉ- RESTAURANT 

Statio.-,~~lr-. 50 Tel . .J 118 

TUPeNS i::>ë KARNAVALSDAGEN 
VooR eeï·~ KLElNE:' OF GROTE: 

HAALTllD 
spec.. kARNAVALSHENU"'s FL.1o. =-

RESTÄUAAl'\ï E'LKt:: e>A6 

OPeN 1a.oo-21.oo UUR 



EN 
VERG IT 

O\\\S 
NIE 
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