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Nauwelijks is het kruid verdampt van
wege de overgang in het nieuwe jaar of 
het volksfeest van het jaar meldt zich: 
Carnaval 1980. 
Met nadruk zeg ik volksfeest, omdat 
Carnaval slechts zijn bestaan recht
vaardigt vanuit een waarachtige en zui
vere mentale instelling, waarin men het 
eigene van onze gemeenschap herkent; 
een geest die er voor zorgt, dat men te
genover ieder waarmede lief en leed 
dagelijks gedeeld wordt zijn ware aard 
toont: geen plichtplegingen, geen rol
lenspel· maar oprecht en eerlijk in 
feestvreugde elkander ontmoeten, met 
respect voor ieders eigenheid en karak
ter. 
Zich verkleden of de maskerade zijn 
daarvan een symbolische uitdrukking 
of daarvoor een hulpmiddel. 

Is het anno 1980 nog wel mogelijk een 
volksfeest te organiseren? Zijn wij wel 
in staat onze ware aard zonder spel, 
schijnheiligheid of veinzing elkander te 
tonen? Kunnen wij ons wel bevrijden 
van onze sociale positie en daaraan ver
bonden rollen? 

Sommigen zeggen immers dat een 

slechts een verzameling individuën, die 
zich op grond van hun maatschappelij
ke positie hooguit verenigen in diverse 
met elkander strijdende belangengroe
pen! Het gemeenschapsfeest Carnaval 
is dan slechts schijn. Het zijn de plat
vloersheid en het overmatig alcoholge
bruik, die de pret moeten maken. 

Helaas lijkt het erop, dat aanhangers 
van bovengenoemde opvatting gelijk 
krijgen. Toch waag ik het erop de over
tuiging en tevens de hoop uit te spre
ken, dat binnen onze gemeenschap de 
mogelijkheden leven om het Carnaval 
te maken tot een echt Brabants feest. 
Het waarachtig Brabants eigene mag 
en kan zich niet verloochenen. 

Peelstrekels en Strekelinnen. Zorg er
voor dat je straks na deze dagen met 
recht kunt zeggen: Wij hebben een 
Deurns feest gehad, een Carnaval onze 
gemeenschap waardig. 
Dan is alle moeite en inspanning van 
het organiserend bestuur niet vergeefs 
en kan met recht gezegd worden: 
Bestuur , Prins, Raad van Elf 
Alaaf! 

volksgemeenschap niet meer bestaat. drs. A.A.J.M. van Genabeek, 
Volgens hen is onze samenleving burgemeester 

22 jaar 
Carnavalsvereniging 
''De Peelstrekels '' 
1958-1980 

Het is geen eenvoudige zaak in het kort 
een globaal overzicht te geven van 22 
jaar carnavalsviering in het Peelstre
kelrijk, daar vele grote en kleine ge
beurtenissen plaats vonden in dat tijds
bestek. 
De historie van de Peelstrekels is rijk 
aan schakering van gebeurtenissen, die 
de carnavalsvereniging juist zo groot 
hebben gemaakt. Nationale en inter
nationale gebeurtenissen hebben hier
toe bijgedragen. 
Na jarenlang overwegen en rijp beraad, 
werd in 1975 onder voorzitterschap van 
W. Geerts het grote besluit genomen 
de Carnavalsvereniging om te zetten in 
een Stichting. Het financiële gedeelte 
was in de Joop der jaren van. dien aard 
geworden, dat de verantwoording hier
voor moest worden veiliggesteld, en na 
een juridisch advies , dit mogelijk was 
door een Stichting, vastgelegd in een 
notariële akte. Dit was een van de 
grootste en laatste beslissingen , die in 
de loop der jaren, vanaf de oprichting 
door Willy Geerts zijn genomen in sa
menspraak met andere bestuursleden. 
Wij werden begin januari 1976 plotse
ling geconfronteerd met het overlijden 
van mijn grote vriend, voorzitter en er
estrekel dhr. W. Geerts. Een topfiguur 
niet weg te denken uit de Stichting van 
de Peelstrekels, was plotseling van ons 
heengegaan. 
Een ordelijk verloop van alles wat met 
Carnaval te doen had was steeds zijn 

zorg, en de volgende zinsnede is dan 
ook zeker van toepassing: Carnaval 
vieren is een kunst en is alleen mogelijk 
door mensen die zich bewust zijn van 
hun taak, en zorgdragen voor een vak
kundige en ordelijke organisatie van 
het hele carnavalsgebeuren in al zijn 
onderdelen en onder de gehele bevol
Jcing. 
Woorden van dank zijn niet voldoen
de, doch uit erkentelijkheid voor het 
vele wat Willy heeft gedaan, moeten 
wij steeds bovenvermelde zin voor ogen 
houden en nakomen, dan vervullen wij 
hiermede zijn innige- wens en kan de 

Strekelinnekes en Strekels 
Het is weer zover. Een Carnavalsfestijn 
staat weer voor de deur. De voorberei
dingen zijn weer achter de rug, en het 
feest in ons lustrumjaar van 2 x 11 kan 
losbarsten. · 
Wij hebben inmiddels afscheid geno
men van Prins Toon 1 die het afgelopen 
jaar voor ons een voortreffelijke Prins 
is geweest. Vanaf deze plaats wil ik 
hem en zijn vrouw Hedy hiervoor har
telijk dank zeggen. 
Inmiddels heeft onze nieuwe Prins 
1980, Wim 1 zijn intrede gedaan, wij 
hopen dat U hem als een waardig Prins 
zult ontvangen. 
Hij zal er met de Vorst Hein, adjudant 
Harry, raad van Elf en bestuur met Uw 
hulp voor zorgdragen dat Carnaval 
1980 een geslaagd en sfeervol feest 
wordt 
Wij kunnen veel voorbereidingen tref
fen, doch zonder Uw medewerking en 
steun, zijn ook wij nergens. 
Wij van onze kant hebben geld noch 
moeite gespaard om Carnaval 1980 te 
doen slagen. 
Na de geslaagde middagen die wij nu 
enkele jaren de oude van dagen gege-

Stichting haar levensbestaan bewijzen. 
Dan wil ik in vogelvlucht de voor
naamste gebeurtenissen aan U voorbij 
laten gaan. Herinnert U zich nog Car
naval 1959, de eerste optocht, volop ij
zel, de eerste Prins en de eerste Raad 
van Elf. Weet U nog hoe Jan Bruggen
wirth als Prins Jan I de spits afbeet en 
als eerste het Deurnese Peelstrekelrijk 
regeerde? 
Herinnert U zich nog de gezellige uit
wisselingen met K.G. Fidele Heide en 
KG. Der Wasserturm uit Lobberich 
(W.-Duitsland) met President Günther 
Koch, Prins Ger en Prinses Thea met 
hun gevolg? Dit was in de beginperiode 
dat in Deurne carnaval werd gevierd 
met Prins Hein I en zijn twee prinses
sen. Het carnavalsgebeuren kreeg 
steeds meer vat op de Peelstrekels .en 
Peelstrekelinnekes en men kon reeds 
spreken van een waar volksfeest. Het 
ontstaan van buurtverenigingen, de 
spontane medewerking van de inwo
ners en verenigingen, gepaard met een 
gezonde rivaliteit, droegen ertoe bij dat 
de optocht gestadig ging groeien. De 
jeugd werd al betrokken in de grote op
tocht, wat later is uitgegroeid, tot een 
op zichzelf staande kinderoptocht, die 
nu ieder jaar op carnavalsmaandag een 
vaste plaats heeft in het carnavalsge
beuren. 
Men kwam tot een gezamenlijke grote 
optocht met C. V. "de Heikneuters", 
C.V. "de Dorstvlegels" en C.V. "de 
Pottenbakkers'', waarin eenieder ver-

ven hebben, hebben wij in overleg en 
met instemming van de leidsters der 
kleuterscholen besloten dit ook voor de 
kleuters van de kleuterscholen te doen, 
deze middag is georganiseerd voor vrij
dag 15 februari, in de Vierspan, wij 
zijn er van overtuigd dat deze middag 
een sukses zal worden. 

tegenwoordigd is met de Prinsenwa
gen. Deze samenwerking is later uitge
groeid tot het gezamenlijk afhalen van 
de Sleutel op het gemeentehuis door al
le carnavalsverenigingen uit de ge
meente Deurne vergezeld van hun mu
ziekgezelschappen. Een originelere 
opening van de carnaval voor de gehele 
gemeente Deurne is niet denkbaar. 
In 1968 vierden wij ons tweede lustrum 
met een geweldige receptie, waarbij de 
enorme belangstelling bewees dat alles 
crescendo ging bij carnavalsvereniging 
"De Peel strekels". 
De oud-prinsen gingen actief meewer
ken aan de carnavalsviering, en zijn 
daar ten volle in geslaagd met de orga
nisatie van de jaarlijkse Prinsengarde
Avond, die zich in de loop der jaren 
heeft ontwikkeld tot een grandioze zit
tingsavond. Op die avond geeft de hele 
Deurnese gemeenschap acte de presen
ce, deels door actieve medewerking van 
vele personen c.q. verenigingen, en 
deels door de enorme publieke be
langstelling getuige de uitverkochte za
len. Deze zittingsavond kan en mag 
dan ook niet meer ontbreken in de car
navalsviering. 
Moge daarom het bestuur van de 
Stichting "De Peelstrekels" in samen
werking met bestuur Prinsengarde de
ze avond tot een ongekend hoog carna
valistisch peil opvoeren, zodat meerde
re uitvoeringen nodig zijn, en dan ook 
de zaal is uitverkocht. 
Andere gebeurtenissen die ver buiten 

Dit jaar is er onder de eminente leiding 
van Mevr. Anny van Kessel een nieuwe 
groep dansmarietjes geformeerd, wij 
zijn er zeker van dat ook deze nieuwe 
groep bij U in de smaak zal vallen. 
Onze verplichtingen zoals de traktaties 
aan bejaarden, zieken, kleuter- en la
gere scholen en diverse instellingen 
kunnen wij weer waarmaken. Het een 
en ander kan gerealiseerd worden 
d.m .v. onze adverteerders, begunsti
gers, Club van 100, Ballroomcommis
sie, en niet te vergeten onze kieners, al
len onze hartelijk dank hiervoor . 
Tot slot onze dank aan het College van 
Burgemeester en Wethouders, Inspec
teur Wouters en zijn manschappen, 
Brandweerkorps en de vele stille mede
werkers voor alles wat zij voor ons doen 
en gedaan hebben. 
Strekelinnekes en Strekels, zet voor en
kele dagen Uw zorgen opzij en maak er 
een gezellig en geslaagd Carnavalsfeest 
van, dat wens ik U allen van harte toe. 

E.G. Markhorst, voorzitter. 

ons Peelstrekelsrijk bekendheid heb
ben gekregen zijn: de grote carnaval
soptocht op zondag, het Dansmarietje
sconcours en de Boerenbruiloft. Moge 
al deze gebeurtenissen hun vaste plaats 
behouden in het draaiboek van de 
Stichting, daar deze niet meer zijn weg 
te denken uit het carnavalsgebeuren. 
Mogen wij daarom het jubileumjaar 
vieren in de geest zoals . oud-voorzitter 
Geerts altijd voor ogen had, dan weet 
ik dat alle gelederen van de bevolking 
vertegenwoordigd zullen zijn, en het 
jaar 1980 als een onvergetelijk jaar zal 
worden opgetekend in de annalen van 
Stichting "De Peelstrekels". 

Mede-oprichter 
Oud-vice-voorzitter 
Oud-vorst 
Erestrekel 
H. Goossens 
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Ons is gevraagd, eens een stukje te 
schrijven over onze ervaringen in de ve
le jaren dat wij aan de carnavalsop
tochten hebben deelgenomen. Aan dit 
verzoek willen wij gaarne voldoen voor
al om tevens de jongeren uit Deurne 
aan te sporen, om ook aan dit specta
kel mee te willen doen, want het is fan
tastisch, om een stukje toneel op te 
voeren op straat, want hiervoor wordt 

je niet elke dag de gelegenheid gebo
den, maar met carnaval is bijna alles 
geoorloofd. Het is iets waar je naartoe 
moet groeien waar je al minstens een 
maand van te voren al je gedachten 
naar uit moet laten gaan, niet een week 
van tevoren, want dan kom je al in de 
problemen wat kleding en verzorging 
betreft. --C «< 

))) >Wij hebben in groepsverband 
(met een buurtvereniging) meegelo
pen, als trio, en als duo. Wij hebben 
ondervonden, dat groepen of duo's 
door de mensen langs de straat het 
meest gewaardeerd worden. Je moet als 
groep in ieder geval mensen hebben , 
die hun rol goed willen spelen, en met 
hart en ziel achter het idee wat ·je 
brengt staan. Je moet 'n goed idee wat 
origineel en carnavalleks is zoeken, wat 
vaak heel moeilijk is. Is het goeie idee 
gekozen dan beginnen de werkzaam -
heden en voorbereidingen, zeer vaak 
met medewerking van de vrouwen, 
voor het maken van kleding en derge
lijke. Het idee wordt wel strikt geheim 
gehouden voor de concurrentie. Vroe
ger haalden wij veel eerste prijzen in 
zo'n optocht, maar later werd dit 
steeds moeilijker , omdat er meer con
currentie op de weg kwam, en dat is 
juist het fijnste want er is veel concur
rentie. De laatste 10 jaar zijn er goede 
groepen en duo 's bijgekomen zoals het 
duo Smets en van Duuren, en Toon 
Manders met zijn kornuiten niet te ver
geten. Dit zijn allemaal concurrenten, 
die op 'n sportieve wijze ons, en omge
keerd wij hen een eerste prijs onder de 
neus weg proberen te slepen, om daar
na samen van de gewonnen prijs een 
pilsje te drinken. Als de zondag van de 
optocht is aangebroken, dan moet er 
nog van alles gedaan worden, de afwer
king van vele atributen. Het maken en 
veranderen van teksten enz. dan het 
sminken en verkleden, waar we vaak 
zelf al de nodige lol aan beleven. Het 
enige vervelende punt wat wij aan de 
carnavalsoptochten hebben ondervon
den, is het steeds lange wachten voor
dat 'n optocht begint te trekken, en ze
ker bij koud of slecht weer. Maar dit 
kon de pret niet drukken, en wij raden 
iedereen dan ook aan om eens mee te 
doen, en vergeet dan vooral niet om je 
idee tijdig door te geven. 
Wij wensen allen een prettig Carnaval 
1980 toe, 

Mieleke en Huubke, 
Alaaf 
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Carnaval 1979 is voor mij, dankzij Uw 
steun en medewerking een groot feest 
geweest. 
Je staat er niet bij stil: tot op de dag 
dat je benaderd wordt en de eer aange-

Bladerend in de Carnavalskrant van 
vorig jaar - 1979 dus - treft mij een klein 
artikeltje van onze penningmeester de 
heer Frans v.d. Kerkhof. Hierin zet hij 
kort en duidelijk uiteen wat het Carna
val nu eigenlijk wel kost. En dat is niet 
gering! Ik noem U een paar cijfers .. . 
Muziekkorpsen tijdens de 
optocht f 2.500,-
0nkosten muziek voor- en 
tijdens de Carnaval f 20.000,-
Prinsenwagen j 1.500,-
Traktaties bejaarden, zieken 
en kinderen j 6.500,-

Kortom , beste inwoners van het 
Peelstrekelrijk, de heer v.d. Kerkhof 
rekent ons voor dat het Carnaval 1979 
het lieve bedrag van ca. j 55.000,
heeft gekost!! 
Dit lezend rijst de vraag of er ooit een 
lezer' van de Carnavalskrant is geweest 
die Frans v.d. Kerkhof heeft gevraagd: 
"Frans, vertel mij nou eens, hoe ko
men jullie aan dat geld?" 
Toen ik de vraag aan Frans stelde, be· 
gon deze met te vertellen dat de Stich
ting "De Peelstrekels" geen leden kent 
en dus ook geen contributies kan innen 
(uitgezonderd het Bestuur en de Raad 
van Elf die een contributie per jaar be
talen van j 75,-) en dat de Stichting, 
in al die jaren dat zij bestaat nooit een 
cent subsidie heeft ontvangen! Als een 
mens dan eens nagaat welke nutte en 

boden krijgt Prins te worden van het 
Peelstrekelrijk waar je dan toch een 
beetje zwaar tegenopziet, maar nu te
rugblikkend op die periode was Carna
val 1979 voor mij een blijvende herinne
ring. 
De vele hoogtepunten waaronder de 
onthulling door de kleuters, het bejaar
denbal en het bezoek aan de kleuter
scholen waren voor mij onvergetelijke 
momenten. 
Hierbij wil ik U namens mijrrvrouw en 
kinderen danken voor de vele 
bloemstukken die wij gekregen had
den, ook dank aan het bestuur, de 
Peelstrekels, vorst Hein, Raad van Elf, 
waaraan wij zo'n grote steun hadden, 
ook dank aan de Dansmarietjes en de 
Blaaskapellen en niet te vergeten onze 
buurt voor de geweldige versiering aan 
ons huis. 
Tot slot wil ik hierbij ook onze nieuwe 
Prins veel sukses en sterkte toewensen 
in het carnavalsseizoen 1980. 

Alaaf, Prins Toon I. 

onnutte zaken zoal rijkelijk van de 
subsidie stroom profiteren, is dit wel 
een feit waarover je je kunt verbazen. 
Wat de inkomsten betreft, vertelde 
Frans v.d . Kerkhof mij dat de Stich
ting baat heeft bij de vele advertenties 
die U in deze krant kunt aantreffen. 
(Ook dit jaar dankzij het vele werk dat 
ons Raad van Elf lid Rinus Strik hier 
voor verzet heeft. Dank je wel Rinus!) 
Een grote groep begunstigers steunt 
het Carnavalsgebeuren (huri namen 
vindt U elders in dit blad) evenals de 
club van 100. 
De zaalhouders, in wier zaak de 
Peelstrekels een bal organiseren, leve
ren een financiële bijdrage en dan zijn 
er nog de entrees van de zittingsavond, 
het Dansmarietjestournooi, het Kerst
bal en het Lentebal (deze laatste twee 
evenementen, georganiseerd door onze 
onvolprezen Ballroomcommissie, 
bestaande uit Henk Bijnen, André 
Hol , Noud Huizer, Hein Smeets en Leo 
van Neerven). 
AI deze bedragen zijn echter lang en 
lang niet voldoende om alle kosten te 
bestrijden. 
Nee, de grootste bron van inkomsten 
het Kienen, elke Maandagavond in 
Zaal Bekkers in de Molenstraat. 

We mogen gerust zeggen (en schrijven) 
dat die inkomsten het fundament vor
men waar de Stichting "De Peelstre-

Plieziecamavals
filosofie 

Dit kleine "politie-voorwoord" in onze 
carnavalskrant moet dit jaar beslist het 
motto hebben: "Blijf je eigen". 
Want zoals overal in de zuidelijke stre
ken heeft Deurze ook zijn eigen carna
val. 
Maar Deurze heeft nog meer: het heeft 
ook zijn eigen optocht, zijn eigen Stati
onsstraat, zijn eigen onvervalste 
peelstrekels, zijn eigen politiekorps 
enz. Zo kan ik nog wel even doorgaan 
en een ongelooflijk lange rij van eigen 
specifieke Deurnese zaken opschrij
ven. Ik wil daarmee onderstrepen, dat 
dat eigen, dat lokale, juist in deze jach
tige tijd, de tijd van de chip, van de 
computer, de olie-ellende, het egoïsme 
en het gebrek aan respect voor de an
der, in het volle licht gezet moet wor
den. 
Ik geloof sterk in de brabantse gezellig
heid, · in de · kleine gemeenschap, 

waarin iedereen elkaar nog kent. 
DEURZE MOET ZICHZELF BLIJ
VEN. 
Ik ken het verschil tussen de grote stad 
en het dorp té goed. 
Juist met carnaval kunnen wij deze ge
dachte heel goed hanteren en toepas
sen. Dat geldt voor alle carnavalsvier
ders, die peelstrekels genoemd willen 
worden, maar dat geldt ook voor onze 
begeleiding daarbij. Dit jaar doet de 
politie ook weer mee onder het motto: 
BLIJF JE EIGEN, dat wil zeggen, wij 
doen ons noodzakelijke werk, wij hel
pen de Prins en zijn gevolg, om er dit 
jaar weer een steengoed feest van te 
maken. Daarom wens ik alle grote en 
kleine peelstrekels toe, dat ze een ge
weldige vastenavond vullen gaan vieren 
in Deurze en dat ze steeds daarbij zul
len zeggen: "BLIJF JE EIGEN". 

dansmarietjes 1979 

kets" financiël op steunt! Dit kienen 
(wat al sinds 15 jaar plaats vindt) is in 
handen van onze kiencommissie, zijn
de Sjef Guffens (die met zijn meer dan 
70 levensjaren nog altijd enthousiast en 
actief is). Wiiiie Martens (al 5 jaar 
commissie lid), Ad Geerts, Harry Kuy
pers en Nol Bekkers. 
Elke Maandagavond, weer of geen 
weer, al ligt de sneeuw meters hoog, al 
is 't Carnaval net achter de rug, al is 't 
Nieuwjaarsdag of al is 't 30 graden in 
de schaduw." zijn deze mensen .in de 
zaal van Nol Bekkers in de weer en ver
kopen de kaarten met 18 kansen op een 
prijs van j 15,- of 6 kansen op een 
prijs van j 35,- voor j 12,50 aan de 
kassa. Elke Maandagavond zijn daar 
ook een 100 tot 120 mensen (meest 
vrouwen) uit Deurne en omgeving aan
wezig om een gezellige, spannende 
avond te hebben. 
Waren er tot voor kort ook goederen te 
winnen, sinds 6 weken worden de prij
zen in geld of levensmiddelenpaketten 
uitgekeerd. Elke week voor j 1300,- of 
er nu veel of weinig bezoekers aanwe
zig zijn. U weet het nu, hoe slechter het 
weer, hoe minder bezoekers, hoe meer 
kans op een prijs. Dej 1300,- moet er
uit!! 
Nu zijn er altijd mensen, die als het 
woord kienen valt, de wenkbrauwen 
fronsen en menen dat er wel veel geld 
aan de beroemde strijkstok zal blijven 
hangen of in de zakken van de organi
satoren zal verdwijnen. 
Niets is minder waar! De gehele kien
commissie werkt het hele jaar "pro 
deo", voor niets dus. Zelfs de verterin
gen van zo'n avond worden uit eigen 
zak betaald. Nol Bekkers vraagt geen 

zaalhuur. Het batig saldo - een aan
zienlijk bedrag - gaat in zijn geheel 
naar de penningmeester, die het op 
zijn beurt gebruikt om alle Strekels en 
Strekelinnekes een mooi feest te bezor
gen, in 't bijzonder de zieken, bejaar
den, kinderen en gehandicapten ... 
Een harde werkster achter de scher
men is nog niet genoemd ... Annemarie 
Martens - echtgenote van Willie - die 
na elke kienavond de kas opmaakt en 
de papieren inlevert op het gemeente
huis want het hele kiengebeuren is - zo
als . U wel weet - aan strenge regels ge
bonden. Toestemming van Gemeente 
en Gemeentepolitie is vereist en moet 
elk jaar opnieuw aangevraagd worden. 
Aan het bedrag dat elke week aan prij
zen moet worden uitgekeerd valt niet te 
tornen." en ga zo maar door. 
We kunnen ervan verzekerd zijn dat in 
Zaal Bekkers niets onwettigs gebeurt ... 
Mocht U besluiten ook eens op Maan
dagavond een kansje te wagen, dan 
weet U nu dat Uw geld een goede zaak 
steunt nl. een mooie optocht voor 
iedereen, royale traktaties voor zieken, 
kinderen en bejaarden, fijne muziek 
tijdens de optocht en langs de route en 
nog heel veel meer. Kort gezegd een 
prachtig Carnavalsfeest voor heel 
Deurne! 
En dit alles dank zij een handjevol 
me"1sen die er 't hele jaar heel hard 
voor werken in het verborgene en die 
het best verdienen eens in het zonnetje 
gezet te worden. 
Hetgeen nu is gebeurd. 
Een alaaf voor onze kiencommissie!! 

Piet Diebels, secr. 

Carnaval 
~t98oA 
Een feest waar de fantasie weer rijke
lijk te voorschijn komt. Een feest waar 
we in ongedwongen sfeer écht plezier 
kunnen beleven. Het is een blij vieren 
met iedereen. 
Wij allen, zonder onderscheid, gaan 
hand in hand en zwieren en zwaaien al 
zingend door het land". 
Het is een oase tussen de drukte van 
het alledaagse leven, tijdens welke da
gen we de gewone en ernstige dingen in 
andere proporties zetten. 

Carnaval is een feest dat ruimte nodig 
heeft en vooral - de gulheid en harte
lijkheid van de medemensen -. 

De klok staat stil en het wel en wee 
kondenseert zich in kristallen, waar
door weer alles kleur en zin, een ande
re dieptewerking krijgt. 
We zien weer dat we niet leven om te 
werken, maar dat we eigenlijk moeten 
werken om te leven. De onbelangrijk
heid en betrekkelijkheid van heel veel 
zaken wordt weer duidelijk zichtbaar 
in de optocht en de buut. Daarom mag 
iedereen gek doen, zijn fantasie uitle
ven, zichzelf zijn, zijn werk en zorgen 
aan de kant zetten. 
Het is goed dat dit kan. 
Maar dit moest ook op andere momen
ten kunnen. 
Het leven doorspekken met een beetje 
humor, een beetje meer vreugde, een 
beetje meer vertrouwen in de toe
komst, een beetje meer tevredenheid 
met wat je hebt en met dat wat je bent. 
Een beetje minder zwaarmoedig, een 
beetje minder ernstig, en beetje minder 
wantrouwig, een beetje minder bege
rig. 

Alaaf, J.A. Terken 

* 
A. VAN BEECK 
HEISTRAAT 189-111-113 HELMOND. 
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Schilder 
Hij was schilder van zijn beroep. Hij 
hanteerde de kwast met plezier zoals 
hij het zelf zei. 'Soms ben ik, die ik 
voel: kwast'. Dan hing hij de lolbroek 
uit. "Buiten, op den draad. Om te 
luchten", verduidelijkte hij het grapje. 
"Zie je, zo'n broek valt tussen de ande
re broeken dan niet meer op. En weet 
je hoe dat komt?" 
Ik knikte van rtee. "Kijk, zei hij, de lol 
is eraf. Het plezier is eruit". Ik begreep 
dat hij dat plezier dan zelf was. Ge
deeltelijk en misschien wel helemaal. 
Hij was geen kunstschilder. "Geen wil
de baard, geen snor, geen lange haren. 
Daar hou ik niet van. Een snor zou nog 
kunnen, maar zo'n baard met het eten 
van de laatste veertien dagen erin en 
dan zo'n potentieel dierenpark in je 
haren: nee, dat gaat niet, dat is niet 
hygiënisch". 
Misschien zei hij het niet alleen uit hy
giëne maar ook uit jalouzie, want al 
zou hij jarenlang met kunstmest ge
werkt hebben, het zou aan de begroei
ing van zijn bovenstuk niks bijgedra
gen hebben; het landschap van zijn 
hoofd zou er onveranderd door zijn ge
bleven. Hij was, inderdaad, onvoorstel
baar kaal. 

"De mensen vinden het niet mooi, zei 
hij, maar ik voor mij vind het niet erg. 
Weet je, ik ben maar een gewone huis-, 
tuin- en keukenschilder. Tuinschilder 
nog het meest. Kom maar eens kijken. 
Hij liet me vol trots de hal van zijn huis 
zien. 'Kijk hier eens". Hij wees naar 
beneden. Onder op de stijl van de deur 
had hij, werkelijk, zijn eigen naam in 
fraaie letters neergeschreven. "Ik voel 
me toch eigenlijk wel een beetje artiest 
met zo'n krabbeltje", bekende hij. 
Ik merkte op dat hij erg mooie schilde
rijen had hangen. "Schilder je zelf ook 
wel eens stukken?", vroeg ik. 
"Wat bedoel je?, vrouwen of schil
derstukken?". Hij zag wel dat ik het 
een flauwe opmerking vond. "Schil
derstukken wel", zei hij, "maar alleen 
aan de achterkant, want mijn schilde
ren is eigenlijk verven, begrijp je". 
De keuken had hij ook zelf gedaan. 
"Niet alleen gewit, dat is een boeren
kunstje. Nee, alles keurig in harmonië
rende kleuren. En dan ben ik dus ook 
nog tuinschilder, zoals ik je al zei". 
Met een breed gebaar liet hij de deur 
van zijn bijkeuken op zwaaien. Ik 
stond verrast, totaal verbluft. "Zo'n 
groen, zei hij, zie je nergens. Ik heb er 
dagen over gedaan". Hij nam een 
plukje gras en liet het me van dichtbij i. ". 'lMlJP liY • "'tat 0" ~l 

j "Pas op, voorzichtig; het is nog nat. En 
, zie je de nerfjes lopen? Dat is precisie-

bestuderen. 

) 

t werk, zo gelijkmatig. Het is net echt 
1:, gras", juichte hij. "Je moet er tevoren 

veel in gegrasduind hebben, anders 
krijg je het niet voor elkaar'. 

' t Hij keek me opgewonden en vreemd 

~ ~ ~~Îbroek " , zei ik, "ga je omkleden". 

1 - ~ Lambert Franszn. 
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- Toch oarig dè bier zo umleeg leupt. Wat is de overeenkomst tussen een 
- Vat 'r nog wa, dan leup et wel weer 
umh6g. 
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': Sleutelafhalen Ceremonie 

~ , ~otocolaire 16 februari 1980 
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Toen een paar jaar geleden een aanvang werd gemaakt met het af~ 
halen van de sleutel op het gemeentehuis, hebben u en ik nooit 
kunnen denken dat dit gebeuren een vast en zeer belangrijk onder
deel zou worden van het karnavalsfeest in de gemeente Deurne. 

Dat deze ceremonie alle aandacht heeft bij de 7 Karnavalsvereni
gingen blijkt wel uit het feit dat er in 1980 een speciale commissie 
samengesteld is, met leden uit elke vereniging, aangevuld met ent
housiaste medewerkers uit de Deurnese gemeenschap. 

Het organiseren van dit evenement brengt veel inzet en werk met 
zich mee. Staat u mij toe hierop wat nader in te gaan. Al 's mor-

ren, alles dient gekontroleerd te zijn, want we willen niet het risico 
lopen dat er ook maar iets fout gaat. 

Als dat dan allemaal geregeld is beginnen we om half vier precies. 
Dat betekent dat alle Carnavalsverenigingen aanwezig zijn in de 
van te voren bepaalde lokatie in Deurne Centrum. 
Om kwart voor vier gaan we dan richting Markt, elke Prins met ge
volg voorafgegaan door een blaaskapel. 
En om vier uur precies begint dan de overhandiging van de sleu -
tels, want elke Prins krijgt een sleutel voor zijn eigen prinsdom. 

Prins Theo 1 
Prins Sjef 1 
Prins Kees 2 
Prins Jacques 4 
Prins Toon 3 
Prins Frans V 
Prins Wim 1 

van het Prinsdom der Pottenbakkers 
van het Prinsdom der Dors(t)vlegels 

van het Prinsdom der Peelpluimen 
van het Prinsdom der Ulewappers 

van het Prinsdom der Keien 
van het Prinsdom der Heikneuters 
van het Prinsdom der Peelstrekels. 

En als we dan de sleutels van burgemeester van Genabeek ontvan
gen hebben, dan is Carnaval 1980 echt begonnen. In een optocht 
gaan we dan naar de Vierspan waar we met alle Carnavalvierende 
mensen Carnaval gaan vieren. Iedereen kan met ons in die optocht 
mee lopen, U bent van harte welkom om dan samen met ons een 
tijdje het begin van de Carnaval te vieren. 
Dat het gezellig wordt is zeker • . 

Alle medewerkers zonder enige uitzondering zullen er een groot 
feest van maken. Het zijn ook zij die hopen dat U in groten getale 
op de Markt aanwezig zult zijn. 

Naaw dan". tot de zèstiende fiberwarrie um kwart vur drui op de 
Mèrt. En doe wel uw Carnavalspekske an dan valdege nie zo op 
tussen dieje grauwete haup volluk. 

Gerard van Wetten 
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De gevangenis-pastoor tot de 
recidivist: Mijn zoon vreest U niet het 
Jongste Gericht? 
Nou en of, eerwaarde, bij een oudere 
rechter wordt je milder behandeld. 

Boer Ties gee mee een riek de koestal 
in. Vraogt kleen Tijke: Ome ties, aete 
de koeie mee <lees grote vork? 

Directeur van een groot bedrijf heeft 
zijn beeldschone secretaresse 
ontslagen. Meneer Jansen, waarom 
hebt U uw mooie secretaresse 
ontslagen? 
Zal ik je zeggen: Ik was het moe mij 
voortdurend als een heer te gedragen. 

Vadder en Bertje hadden in de stad 
een nieuwe ruitenwisser voor de auto 
gekocht. Toen ze thuiskwamen zee 
Bertje tegen moeder: Mamma, papa 
heeft een nieuwe klem voor z'n 
parkeer-bonnen gekocht . 

Een zestiger bij de psychiater. 
Ik bezit 5 miljoen en heb een huis aan 
de Riviera en ik ben verliefd op een 
mooie twintigjarige. Hoe kan ik baar 
noe overhalen mij te trouwen? 
De dokter: Meneer U moet zeggen, dat 
u tachtig bent. 

De mister is mee de klas in den 
dierentuin. Ze staan bij de zwanen. 
Vraogt de mistér aan Pietje: Pietje, zou 
jij ook graag zo'n lange hals willen 
hebben? 
's Mergens bij het wassen neie, mar wel 
als we proefwerk hebben. 
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F . . Zittingsavond 
De van oudsher bekende "Prinsengar
de-avond" is met ingang van dit carna
valsseizoen overgegaan in een "Zit
tingsavond" van Stichting De Peelstre
kels. 

De oorspronkelijke bedoeling van deze 
Gala-avond is altijd geweest, dat men
sen uit Deurne het programma vullen 
met dans, muziek, buut etc. 
In de loop der jaren i echter, jammer 
genoeg, gebleken, dat dit niet meer te 
realiseren was. 
Het wordt voor de Commissie steeds 
moeilijker om medewerkers uit Deurne 
voor deze avond te vinden . 
De avond krijgt steeds meer een alge
meen karakter, hetgeen uiteraard niets 
afdoet aan de kwaliteit hiervan. 
De Commissie doet bij deze dan ook 
een beroep op de mensen uit Deurne, 
die denken iets te kunnen brengen op 
zo'n Zittingsavond, zich aan te melden 
bij Stichting De Peelstrekels, zodat we 
er misschien in 1981 weer een echte 
Deurnese avond van kunnen maken. 

Commissie Zittingsavond 
Ton Markhorst 

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

Carnavals-schlager 

Dansmarie 1980 

dans- ma- riet - je zijn, dè veng ik toch zo fijn 
àee toch jao ge- zee. Nou ben ik Dans-ma-rie. 

Pl+J j 1 j 1 
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zee , i~ ben te kleen, en ik heu te kor- te be in 

Ons vad- der zee, dè velt nie fan-ta- sie: 
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: droomd'r van de gan- se nacht,van 't rÖks- ke en de 

Dans ik de pol- ka en de step,maak de rad- slag en de 
steek, 
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Prins Car-na-val ,Prin·s Car-na-val,kiek toch •ns nao m'n be in. 
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Prins Car- na- ~.il ,Prins Car-na-val, ik dans vur aaw al leien. 
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En kiek 'ns,hoe ik drèj en z"'èj, vur au men-ne l.i.e- ve Prins, 'J Et l 
Jaoj een-maol Dàns- ma- rie- tje zijn, dè is men- ne groots-te wens 

Ç J 
Jao, een- maol Dans- ma-rie- tje 
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zijn, dè is men- ne groots-te wens. 

Muziek en Tekst: C.M. Ververs 

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" 

Strikkels en 
Strikkelinnetjes 

Carnaval is weer daar. 
De tijd, dat iedereen, iedereen kent, de 
tijd waar iedereen, iedereen ontmoet, 
de tijd waarop je het altijd eens bent 
met elkaar. 
Vanuit de residentie roepen wij Alaaf. 

De Vierspan, de residentie van de 
Prins met zijn Raad van Elf, gooit weer 
wijd zijn poo'rten open. De direktie met 
de talrijke hulpen staan weer klaar om 
iedereen te ontvangen en van dienst te 
zijn, om er zodoende aan mede te wer
ken, dat carnaval een echt feest voor u 
wordt. 

De Vierspan is weer omgetoverd in een 
echt carnavalspaleis, waardig aan de 
prins met zijn gevolg en alle andere be
zoekers. 

Een maand lang bruist de residentie 
van leven. 
Was u er reeds getuige van? 
Bent u ooit bij de onthulling van de 
prins geweest? 
Zag u ooit de honderden dansmarietjes 
met elkaar wedijveren? 
Hebt u de prins met zijn gevolg al eens 
ontmoet op hun receptie? 
Was u reeds getuige van het kindercar
naval? 
Hoorde u ooit de opwindende muziek 
van de Hosbengels? 

Dit alles en nog veel meer kunt u in de 
residentie beleven. Raadpleeg daarom 
deze krant. 

Wij als bestuur en direktie wensen u 
een wervelende carnaval toe. 

Carnaval on ice 

Gai bent het al vergaete, mar widde 't 
nog, de vurrige carnaval? 
Wat heb ik in de angst gezaete. Twai 
mond sneuw en 't wier iedere dag 
kaawer. Jao, laote we dao effe aan den
ke. 
Stel oe vur, Prins Carnaval als Kerst
man verkleed, door Deurne trekkend, 
en al die arabieren en Komeinies daar 
bij: geen gezicht! Daarbij nog gevoegd 
al die van de derde waereld, mee een 
lepke van de Vlisco urn, ik wil er nie 
aan denke. 
Nee, Carnaval moet eigenlik in de zo
mer zijn, of hillemaol niet meer. Het is 
of te kaaw, of te werrem. 
Mar die groep uit Vlierden had het be
ter bekeke, die kwame op de skies. Ik 
ha ook bijna geluk mee het weer. 
Onze straot was aan ennen wage bezig, 
die een ijs-paleis moest veurstelle, on
der het motto: Buren-ruzies in de ijs
kast, of diepvries-liefde; mar da wiste 
we nog niet precies. Wa hadde d'r niks 
aan ge-dao, allein de hille winter de 
wagen buiten laote staon. Hij wier pr-

achtig. Op een gegeven moment zat-ie 
vol sneuw en was ie versierd met ijspe
gels. Toen den optocht begon was-ie 
gesmolte. 
Weet ge het nog? d'n erme Prins Car
naval met een mombakkes, twai 
ijsmutse, hillemaol ingepakt mee dè 
spul, waaormee ze de huizen nou isole
ren, want ze meugden 'm nog nie ken
nen, zat in de koets mee Gee Mark
horst te bevriezen. 
En bij de sluttel-uitreiking zaterdags 
op de mert. De sluttels bevroren in de 
hand. En iederen dag keeke we nao het 
weer en luisterden naar radio Brabant, 
die leugenaars, die bestelden iedere 
dag slechter weer. Dooi, vries, dooi, 
zon, vries, dooi en kaaw. Mar toch is 
den optocht gelukt; he waar schón 
en ... kaaw, want de pastouer had niet 
genoeg gebeden. Inplaats van het veer
tig-uren-gebed, wilde hij een noveen 
houden, maar die is niet afgekommen, 
umdet de köster het verdomde de kerk 
warm te stoken. Allein de boere-

. bruiloft was met zon. 

e.v. 



Politiek. 
Een aaw vrouw vraogt aan Joop den 
Uil: Meneer den Uil, wie heeft nu 
eigenlijk het socialisme uitgevonden , 
de Arbeiders of de Wetenschaps
mensen? 
Tuurlijk de Arbeiders. 
Jammer, zee het vrouwke. Ik ha liever 
gehad, da de gelairden 't waren 
geweest, want die hadden 't eerst bij 
ratten uitgeprobeerd. 

Een vrouw staat smachtend voor de 
etalage van een pelswinkel. Deze 
Persianer zou ik zo graag hebben. Ja, 
zegt de echtgenoot , dan had je als 
schaap ter wereld moeten komen . 

Wat wil meneer drinken, vraagt de 
ober: Bier, wijn, cognac? 
Ja, in deze volgorde. 

Een advertentie in Gemeentehuis. 
Vol-electronische werker voor 
slaapkamer en bureau. 

Januske: Bij mij kumpt gennen 
druppel alcohol op taffel. Goed zo , zee 
Graat: Ik let bij het inschenke ook 
altijd goed op. 

liesselseweg 16 t~I . 2518 
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Rek la me 
Speciaal voor een koude carnaval 
Voorverwarme feestnel.jzen in alle maten met Kema-keur. 
Oor-warmers in carnavaleske uitvoering, ook met alcohol verwarming. 
Baarden, merk Ayatolla. 

~akdlir '' 
van Pctttand 

Doede ge soms iets van de 
hand 

een woonhuis of een ander 
pand 

dan hoefde ge doar nie mee te 
leure 

nie wakker ligge of urn zeure 
want bende gij bij PETERS 

klant 
dan zet ie 't mèrge in de krant 
en hij verkupt 't, dè's gewis, 

omdat ie zo'ne goeie makelaar 
is! 

Of wilde ge zelf een huis goane 
kope 

dan hoefde ge nergens hin te 
lope 

as noar dieje PETERS, 
makelaar, 

die makt de zoak zó vur mekaar 
En wa ze doar ók doen, die 

heren, 
dè is verzekeren en taxeren! 

Ge kant er hin mee hypotheken 
d~zijnbij PETERSgauw 

bekeken! 

Breng dus oew pand bij 
PETERS onder, 

dan bende ge af van al't 
gedonder. 

Makelaarskantoor 
Peters en Partners BV 

Stationsstraat 103 
5751 HD DEURNE 
tel.: 04930-6825 

openingst i jden: ma. l/m vr. 9-6 uur 

zaterdag: 10-13 uur 



1. Iedereen kan aan de optocht deelne
men, al dan niet met een voertuig, mits 
men zich aan de volgende voorschrif
ten houdt. 

2. Andere motorvoertuigen dan vier
wielige (bromfietsen daaronder begre
pen) worden niet in de optocht toegela
ten). 

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

4. In alle gevallen dienen de deelne
mers, door de politie, optochtcommis
sie en orde commissarissen (herken
baar aan gele band) alle bevelen gege
ven in het belang van de openbare orde 
en de verkeersveiligheid, onmiddellijk 
op te volgen. 

5. De bij en krachtens de Wegenver
keerswet 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 dran
ken door bestuurders van voertuigen is 
verboden. 

8. De maximaal toelaatbare hoogte van 
enige uitbeelding bedraagt 4.50 m. De 
maximaal toelaatbare breedte van eni
ge uitbeelding bedraagt 3.50 m. Voor 
degenen die over de spoorlijn moeten 
bedraagt de maximale hoogte van eni
ge uitbeelding 4.00 m. Deze maten 
houden verband met verkeerslichten 
op kruispunt langs de route. 

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

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

11. De beoordeling door de neutrale ju
ry 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 inge
nomen hebben . Het te laat aankomen 
kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

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

13. In gevallen waarin dit reglement 
niet voorziet beslist het bestuur van 
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tel:.2419 

GEHOORD MET CARNAVAL: 
's avonds: 
"Ober, zet 'r hier nog es wa ner! 
- Oeveul? 
"O, ennigte blaor!" 
's Morgens: 
"Gistere haa'k teveul in m'n knipbeurs 
en naaw in minne kop." 

- Hier, vat 'r nog eene! 
- As 'k meier haand ha .... 

- Kom, we gon op 'n aander. 
- Ja, want hier kriege'w toch nie gelijk 
oit. 

ZUINIGHEID 
Meneer is erg zuinig. Met zijn jongste 
in de kruideniersw\nkel, waarschuwt 
hij het kind, dat heen en weer loopt: 
- Jantje, je schoenen slijten. 
Gehoorzaam gaat Jantje zitten. 
- Nu dat weer, snauwt papa. Nu je 
broek! 

• '!-/ til·~.~." : .:î--· 1 
• SieMatic® i 
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Peelstrikkels en't vrouwvolk eraf. 
De strikkel van't jaar 1979 

hè ellie wa te zegge! 
... zitte ge dan op oew gemak op de 
Prinsengardeaovend un stukske me
ziek te maoke, worde ge dur van die 
mowie durskes van de peelstrikkels, dè 
witte ge toch wel?, die dansmaaidjes 
mè van die korte rökskes an, in oewe 
kraag gevat en moete ge vur de grou
wete bas van het Prinsengarde komme 
en dan hengt dieje mens oe zon grou
wete medall ie urn, en dan bende ge 
"Strikkel van het jaar" geworre. 

Kie wonne en dè ha'k naw toch al zo 
laang wille worre ... Jaar nó jaar nó jaar 
heb ik dur nao uitgekeke urn 't zo weit 
te brenge. Onder ons gezeed ik ha dè al 
wille worre toen ik nog in de wieg laog, 
dè he ons moeder mij zellef verteld. 
"Moeke scheen ik te toen te hebbe ge
zeed. "Moeke, as ik wa groter gegroeid 
ben, kan ik dan ok "Strikkel van 't 
jaar' worre? Dè wee'k nie, menneke 
zee ze mer 't kan hendig zijn, dè gai 
nog is iets wordt. Niks bende ge al, dus 
meschien kan 't mè jouw nog iets worre, 
as ge tenminste iets wil doewe Jatter. 
Niks doewe kande ge alt nog! 
Ik von dè goed gezeed van ons moeder! 
Mar ondertussen scheen ik al wa gedao 
te hebben kaande geil ie raoje wa? Ja 
net! Ik ha m'n boks volgesch .. . en kie ! 
Naw is't zo wait! Ons moeder hi toch 
gelaik gekrigge! Ik ben toch onder
gesch ... 

Strikkel van't jaar!! Mardi toch evel 
sie! Naw heur ik vort bai't grouwet; bai 
de Notabeelen zo gezeed. En af en toe 
mug ik naw ok is nève m'n schoewen 
gón ston; dè witte genie hoe'n fijn ge
vuul dè is , nève oeuw schoewen te kan
ne gon ston as ge dur permissie vur het. 
Jao ik was der erg gruts mè, want elke 
kat is gèr gestrild wonne. Ik ben dan 
ok erg beneid wie der nauw de eer hè 
urn in ons geacht college te worre opge
nomme. 't Mug nauw lukke dè tie ok 
zo goe bai is as ikke. Mar dè kan host 
nie, en 't is mar goe dè dè nie zo is want 
anders waar ik zellef nerregus, ik vraog 

~ >t m'n aige toch al deeger af ok ik erregus 
~ / ben, mar dan krieg ik noit gen ant
~J, woord. Ik zó zo zegge as gellie ok alle'S/t-- mol zo goe oe best doet as ikke, dan 

'::J 

komde gellie ok nog wel's zo weit. 

't Is natuurlijk zou we dè ik m'n aige 
dan ok oitgebreid un haand gegivve 
heb, en ik heb m'n aige ok un pilske 
gegivve, en die aander joong die mi 
meen saome op de meziekbak van de 
tJosbengels zitte te toeteren ok: Die 
won vur meen ok nog un stukske speu
le, mer dè von ik nie nodig ik speul zel
lef al zat op minne pouwet, bovendien 
kanne ze't nie as ik der nie bai zit, dan 
hebbe ze immers de haand nie. 
Jao die Hosbengels dè's toch un aorige 
klub mennekes, dar heb ik naw toch al 
zoveul jaor iets mi te maoke, en ge wit 
nog noit wa vur vlis ge in de kuip het, 
mer't is goei volk , ik spreek auw! Red
de gellie die lui wel is meziek heure ma
oke? As dè nie is moete ge mè de vaste
naovens daog met is in de "Strik
kelspan" (vierspan,residensie van onze 
prins) komme Juistere ik wit zeker dè 
oe de orre bekant van oewe kop zalle 
flapperen. Merdi 't meziek toch! zal de 
ge zegge As't per ongeluk efkes stil is 
(dè is nie dik) dan kaande ge er donder 
op zegge dè Jan v.d. Loo dè witte gè 
wel dieje zwarte die neve mij zit en die 
alt in dè lulijzer proat, dè dieje mens 
tigge mij unne bak zit weg te geve ik 
zalder vur ellie is inne opnotere: dur 
stonne is tweie kerels an den tap wor
van d'n inne zich deeger me ne tande
borstel over zunne rug zat te schoeuwre 
vroeg diejen andere: Hee Piet hedde 
gai oew kunstgebit tiggeworreg op oeu
we ru_g zitte ! 

Neie, zee Piet, de mouwie nie mer ik 
ben al vast aan 't oefene vur as't zo wait 
is!! Ik vur mij veinde 't mer flouwe pra
ot mèènde gellie dè ok nie. Naw de'k 
toch an 't woord ben moet ik toch nog 
efkes kwijt de ik 't vur de ankommende 
Prinsen zuund vein dè die Prinsengar
de nie mir besté. Wor moete die aauw 
Prinse naw toch vort hin naw dè sociaal 
opvangcentrum der nie mir is! Durrum 
wil ik onze goeie aauwe Prins Toon den 
uurste veul moed insprèke naw dè tie 
vort hillemaol in de kaaw sté. Wie dè-
ter de neie Prins is dè weet ik naw dè ik 
ditte stukske an 't schreeve ben nog nie 
mar ik wens urn veul succes toe in 't 

Doe der mar wa biejer in dan hedde ge 
wa as ge in den optocht dorst kriet, de 
jury zie de toch nie en't helpt goe tigge 
de kaow. K. 

Gegivve te Deurze op den 11 januari 
1980 en mug dur iederein geleze worre. 

DEURNE KERKSTR. 1 

Uitgebreide collectie 
De laagste prijzen 

· Wa sodde gaai naauw es wille? ' 

· Dè't Vasteloavend was! ~ ·- -j 

Eien van du mist lollige 
dinge van du karneval 
is ut zellef maoke van 
auw pekske 

terbeek 
H,E,LMONDSEWEG 6 

SPREEKNUMMER 3827 
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pluimveeslachterij goossens bv 
postbus 16, 5720 AA Asten. tel.(04936) 81 33 

:························································t • 1 GOOSSENS AUTOMOBIEL MD. 1 
: STATIONSPLEIN 1 - DEURNE TELEFOON 4000 b.g.g. 3699 : 
1 •TANKSTATION: Autofood merkbenzine met 5 cent korting + spaarstem- 1 1 pels, een volle kaart is j S,- waard. - Diesel - 2-taks. 1 
: • QUICK-SERVICE: voor al Uw reperaties. 1 • • 1 • AUTOW ASSERETTE: Uw wagen nu ook van binnen schoon met onze nieuwe 1 
: stofzuiger . 1 
• • 

1 
:. • AUTOMATERIALEN. 1

1 
! 

• ACCESOIRES: tegen de laagste prijzen . 

• •• ! • BANDENSERVICE: met 50% korting en meer. (Vredestein, Fulda, Good-Year, I 
• Veltro). Michelin met 30% korting. • 

1 • 
• •ACCU'S: met 40% korting + 18 maanden volledige garantie. 1 
1 •TAXI: ook voor alle ziekenfondsen. Î 
: •OOK TUDENS DE CARNAVALSDAGEN. 1 : . 
1 Geopend van 7 .30-22.00 uur; ook zaterdags Î 
• • : : 
••••••••o•••~••••••e•e•e••••e~•••••••G••••••o•••••••••e••• 
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Lekkere snacks 
van Beckers. 

-~("-

1t 1 

'1 

- ""'r ~ frikandellen, 
.\• vleeskroketten, 
·• goulashkroketten, 

hamburgers, 
gehaktballen, 
bitterballen, loempia's, 
bamischijven, 
nasischijven, saté met 
saus, worstebroodjes, 
turkey-sticks, 
huzarensalades en nog 
veel meer. 

~~~\~)~l~~ct.@ö~- ~ 

ZAAL' VAN IVIDORSEL ~~~:~~~~~ ~: 
in de grote zaal i.\ \ ~=--- - .' " , ~; 1 

,1 ( 

rriatinée-va11· ( 
elf tot twee 1 

1 
1 



~L.Aan alle Dorstvlegels en Dorstvlegellinnen, 
~ / ' ' · "' Als scheidende Vorst van Dorst-Vlegel

land wil ik iedereen bedanken voor de 
fijne jaren die ik had. 
Ik wil het bestuur bedanken voor het 
vertrouwen dat het mij in het verleden 
heeft gegeven. 
De Raad van Elf wil ik bedanken voor 
de samenwerking. 
Ik wil de Prins van 1980 veel plezier 
toewensen. 
Vorst Wim veel succes in de komende 
dagen. 
Iedereen nogmaals veel plezier. 

Ex. Vorst Piet Al<lenzee 

Dorstvlegels 
en 
Vlegelinnen 
Langs deze weg wil ik "Prins Bos 1 ", 
iedereen bedanken, die mij het afgelo
pen jaar 1979 hebben geholpen, om in 
Dorstvlegelland te regeren. 
Het was voor mij een ware belevenis, 
en ik hoop, dat de nieuwe Prins dan 
ook net zo uitbundig ontvangen wordt, 
als V het mij hebt gedaan. 
Ik wens de nieuwe Prins veel sterkte en 
ik hoop, dat heel Dorstvlegelland weer 
achter hem staat. 

"Prins Bos 1" 

~Beste Dorstvlegels en Dorstvlegelingen 
Z.Oals in de voorafgaande jaren staat 
Carnaval 1980 weer voor de deur. 
Het leden aantal blijft nog steeds groei
en, hiervoor mag ik Vallen bedanken. 
Als ik dan nog terugdenk, kom ik van
zelf bij carnaval 1979 uit. Wat heb
ben we toch een geweldig jaar gehad, . 
alles even netjes en mooi. 
De presentatie van de nieuwe kleding 
voor de Raad van Elf, Prins en Vorst. 
Nogmaals allen hartelijk bedankt, die 
hieraan hebben medegewerkt. 
Verder is alles weer kompleet, Bestuur, 
Raad van Elf, en Vorst. 

Tevens hoop ik, dat we met onze nieu
we Prins weer een gezellige carnaval te
gemoet gaan. 
De evenementen van dit jaar zijn bijna 
hetzelfde, in plaats van een zittings
avond van de '"Dorst-garde" zijn er nu 
twee. 
Hierbij wens ik dan alle Dorstvlegels en 
Dorstvlegelinnen een grandioze carna
val 1980 toe . 

J.P. Lijten, 
voorzitter. 

Als nieuwe Vorst van Carnavalsvereni
ging de "Dorstvlegels" wil ik vanaf de
ze plaats het bestuur en de Raad van 
Elf hartelijk danken voor het vertrou
wen dat ze in mij gesteld hebben door 
mij deze functie toe te vertrouwen. 
Ik wil iedereen beloven dat ik samen 
met de Raad van Elf en de nieuwe 
Prins Sjef den Vurste mijn uiterste best 
zal doen om er samen een geweldig ge
zellige Carnaval 1980 van te maken, 
voor iedereen die zich in Dorstvlegel 
land thuis voelt . 
Ook voel ik mij verplicht om een har
telijk woord van dank uit te spreken 
aan mijn voorganger Ex. Vorst Piet , 
die gedurende 5 jaar deze functie heeft 
verricht, en mede door zijn leiding er 
toe heeft bijgedragen dat het Carna
vals-gebeuren in Vlierden levensvat
baarheid heeft gekregen en de Carna
valsvereniging in onze kleine gemeen -
schap Vlierden niet meer weg te den
ken is. Tot slot wens ik alle Dorst-vle
gels en Vlegelinnen veel plezier en veel 
leut toe met de komende Carnavalsda
gen en wil ik de hoop uitspreken dat ik 
met de steun van V allen een waardig 
vorst zal blijken te zijn. 

W. v. Doorne, 
Vorst v.d. Dorstvlegels 

Het is voor mij een grote eer, om carna
val 1980 als Prins Sjef den Vurste over 
het Dorstvlegelland te mogen regeren, 
Na de geweldige ontvangst, bij mijn 
onthulling als Prins, ben ik er van over
tuig dat het met de medewerking van 
alle dorpsgenoten weer een grandioos 
feest zal worden. 
Ik zal mijn uiterste best doen om sa
men met de Raad van Elf de komende 
carnavalsdagen op te luisteren daar 
waar mogelijk is. 
Dorstvlegels en Vlegelinnekes ont
houdt tijdens de Carnavalsdagen mijn 
lijfspreuk: 
"Tussen de Loop en de Aa" 
" Moet heel Vlierden met Carnaval op 
stelten sta". 

Alaaf Prins Sjef den Vurste 



electro-techniek 
MANDERS 
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\loo..- za.ttd of 9roU(d. et{ 9ro~dw€rlun 
Bert Vo Kessel 1t<ld" 

1~uhe~_g&e.~tr: 13 
'De.u.-c-v.e... 
itl3384 

Ook. k.W"rt U.. z<.\ kker1 zattd of ,9-t'ÎMcl tlf'h.a!eva.. 

Tël.2.715 

Ol"'VRIENDELUK 
- ·l ijn opvoeding heeft 30.000 frank 
gl -<OSt. 
- Ja, men krijgt tegenwoordig niet veel 
waar voor zijn geld! 
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Ik heb mijn hersenen in een testament 
aan het ziekenhuis vermaakt. 
En wat zeiden ze in het ziekenhuis. 
0, ze waren dankbaar met iedere 
kleinigheid. 
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Kleuter: Ik denk dat ik gauw ga trouwen, want ik heb geen zin 
meer altijd naar school te komen. 

.~ .... s 

=~ 
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Juf: Wat is 'n koekoek? Kleuter: zingt St. Nikolaas liedje: 
Kleuter: Ik geloof 'n duif of een uil. . . . als de konijntjes slapen komt de goede Sint. 

N 
Q =~ 

fl} = 
9 ;· 
tD = 

Kinderoptocht~·~ 
Maandag 18 februari kunnen jullie weer 
meedoen in de kinderoptocht van 
Deurne. 
Je moet jezelf dan komen opgeven op 
die zelfde dag in Hotel Sta.tionzicht, 
Spoorlaan 21 tussen 12.00 uur en 13.00 
uur. Let op, dit is een ander adres als 
de andere jaren! 
Je kunt alleen met twee of met een hele 
groep en ook met een wagen deelne
men. Als je je op komt geven krijg je 
een nummer dat je in de optocht moet 
dragen en dan bewaren tot de prijsuit
reiking . Na de optocht is er voor jullie 
gezellige muziek in de Vierspan , de 
Residentie van de Prins. Daar worden 
ook, ongeveer een half uur na de op
tocht, aan jullie de prijzen bekend ge
maakt. 
Iedereen die meedoet krijgt in ieder ge
val een mooie hanger, dan kun je laten 
zien dat je meegedaan hebt. 
Hieronder vind je de route die de kin
deroptocht trekt en waar jullie je op 
moeten stellen. We vertrekken om , 
13.45 uur , zorg dat je dan met je num- { 
mer en in de goede volgorde staat op- : 
gesteld. Kom dus niet te laat! L, 
Nou tot in jullie eigen kinderoptocht en * 
heel veel plezier . -· fl} .. 

Briefje: Beste juffrouw, 
Onze Jan heeft de mazelen, 
Bij voorbaat dank. 

Juf: Waar woonde Roodkapje? Kleuter: Juf ik heb jou gezien bij de postboden fabriek! (postkan
toor) Kleuter: In :zeeland! 



Vrijdag 25 illJI. 

v.a. 20.Jo uur 

zaterdag 26 illJI. 

20.11 uur 
zondag 27 jan. 

14.00 uur 
vrijdag 1 febr. 

-21.JO uur 
~lfebr. 

·- - 20.JS uur 
Zondag 3 febr. 

13.0o uur 
Zaterdag 9 febr. 

14.00 uur 
Zondag 10 febr. 

14.0o uur 
Woensdag 13 leb 

r. 
20.0o uur 

Donderdag 14 feb r. 

Prinsonthulling 

Bal Viaduct 
PolitiebaJ 

Zittingsavond 

Soos Rompa 

Gerneenteba/ 

Gehuwden bal 

Prinsenade 

Vierspan 

Z~al v.d. Putten 
Vierspan 

Vierspan 

Blaaskapel 

Klutsers 
Hosbenge/s 

K.luters 
Klutsers 

Hos bengels 

Hos bengels 

Hosbenge/s 

Klutsers 

Tijd 

Zaterdag 16 feb; 
14.00 uur 

Evenement 

Kleuterbal Walsberg 

Sleutel afhalen 
Receptie Heikneuters 
Voetbalbal 
Hellemanbal 
Harmonie bal 

Grote Optocht 
Prijsuitreiking 
Residentie 

Kinderoptocht 
Prijsuitreiking 
Café Jan Thielen 
Soos Asteffekan 
Residentie 

Ukkepukkebal 
Huize 't Rijtven 
Boerenbruiloft 
Diverse bezoeken 
Residentie 
Sluitingsceremonie 
Residentie 
Verbranden Peelstrekel 

Plaats 

Zaal v.d. Putten 
Gerardushuis 
Markt 
Zaal Heibloem 
Zaal v. Moorsel 
Zaal Bekkers 
Vierspan 

Gemeentehuis 
Vierspan 

Vierspan 

Visser 
Vierspan 

Vierspan 
Rijtven 
Markt · 

Vierspan 

Vierspan 
nabij Vierspan 

Blaaskapel 

Klutsers 
Klutsers 
Klutsers 
Klutsers 
Klutsers 
Klutsers 
Klutsers 

Hosbengels 
Hosbengels 
Hosbengels 

Hosbengels ,, 1 
Hosbengels /, 
Hosbengels 
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1 
pansmarietjes ~ , ] 
ÏI concours r

1
·:· 

P_ .. Il ~ ~ 1.·.: , _~ . 1 '1 · 
. Voor de tiende maal in successie orga- ~; 

niseert Stichting "De Peelstrekels" een I"' · ~ 
concours voor Dansmarietjes. ] ' 
Dit jaar zijn we verzekerd van deelna- ~) .. · ! 
me uit België, Duitsland en Neder- 1 
land. De belangstelling voor dit prach- ·rt 
tig schouwspel groeit ieder jaar weer en ~~ \~ · ru ··· 1 
ook steeds meer mensen uit Deurne "' 
zelf komen ernaar kijken. 1 
De dansmarietjes van "De Nimweegh- [ .. · 
se Mariekes" en "De Erpelbloesems" lf{,): ' 
zullen trachten , de door hen veroverde 
wisselbekers voor de le prijs , in hun .;-r.ijm 
bezit te houden. ~ :: 1 i ·, 

~ 
Het concours bestaat uit twee gedeel
ten, nl. 's middags de junioren en 
's avonds de senioren , ieder gedeelte 
heeft een onderverdeling in individuele 
paren en groepen. 1~ r~1 ·~ De jury, bestaande uit 7 personen, be
oordeelt ieder optreden naar harmo
nisch ritme, technische inhoud, kostu
mering en algemene indruk. 
Volgorde van optreden geschiedt door 
loting. 

'(i )~~ ; itf~ :[ ~ .11~ ~1;i~ 1 
....... , :, ~ ' ~·· '" 
~ ~." \ .~ · ~;-" · "~~~ .~ t- i· 

Wanneer 's morgens de kleurrijke ge
zelschappen van Dansmarietjes, . Car
navalsverenigingen, Blaaskapellen en 
supporters bij Gemeenschapshuis De 
Vierspan arriveren, begint er weer een 
uniek evenement in het programma 
van Stichting "De Peelstrekels". 
Daarom Strekelinnekes en Strekels, 

1P 

'1': ,,. 
(~~ ~ · ~ 

~:J " ' o,; ' : ~~~ i 
brengt op zondag 10 februari een be- l""rif 
zoek aan dit concours en wij wensen U : ·;:1 111 
bij voorba~t een genoeglijke dag toe. @ ; 1 

Nadere btJzonderheden worden nog ~~ 
bekend gemaakt via de pers en affi- ~mw l 
ches. ~ · 

~lf 
Commissie Dans. Conc. 
Ton Markhorst . ~r: 

~ ~lil 
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1 Amro Bank Deurne 
2 Mevr. A. v.d. Broek 
3 M. v.d. Broek, Architect 
4 W. Bijsterveld 
5 Botim Timmerfabriek 
6 Bavaria Lieshout 
7 C.W. Brood (Econ. Directeur) 
8 W. Coonen 
9 Th. Coppus 

10 Drukkerij Nies 
11 M. v. Doorne, Wolfsberg 
12 W.F. v. Doorne 
13 G. v. Dijk, Groente- en Fruithandel 
14 Ir. H. Dille, Architect 
15 W.L.J. v. Deursen, Oudwethouder 
16 P. Eijsbouts 
17 J.E.M. Eijsbouts, Ass. Kantoor 
18 J. v.d. Eijnde, Leder- en Schoenen 
19 J.W.D. Eikhof, Kwekerij 
20 N.D. v.d. Ende, Fysiotherapeut 
21 A. Fransen, Houthandel 
22 J.A.M. in 't Groen, App. 
23 G.W. de Groot, Dierenarts 
24 A. de Groot, Tandarts 
25 J. Gerards, Schildersbedrijf v. Bussel 

26 Hagro, Automaterialen 
27 Mevr. Hurkmans 
28 Hoogeveen b.v., Appendagefabriek 
29 Ton Hartjens, Fotograaf 
30 J. Hendrikx 
31 W. Hendrikx 
32 Hoeka b.v. Deuren 
33 Interpolis verzekeringen 
34 H. Kuypers, Electro Bur. 
35 H.P. Kusters, Someren 
36 D. Koster, Dirigent 
37 Slagerij Kuyten (J. Goossens) 
38 P. v.d. Kerkhof 
39 J. Leenders 
40 P. de Leest 
41 Ir. J.F.A. Leesberg, Architect 
42 Dr. S.H. Lim, Nare. 
43 J. Lichteveld v. Deursen, Kledingmagaz. 
44 Markhorst, Steenhandel 
45 R. v. Moorsel, Stucadoor 
46 H.P.J. Motké, App. 
47 Osbo Deurne 
48 P.J. Promper, Gereedschappen b.v., 

Deurne 
49 Peel, Wildhuis Poelier 

SJAH EN JAN 
VAN DINTEii. 

blasiusstr 9 tel: 2853 

50 Relatie service 
51 H. Reijnders b.v. Ass. Kantoor 
52 Rabo bank Deurne 
53 P. Smets, Stucadoor 
54 Dr. Snijder, Chirurg 
55 P.M.B. Spoelstra 
56 P.J. Swarts, Dames- en Herenkapper 
57 Swinkels, Ass. Kantoor 
58 Swinkels, Makelaar 
59 A. v. Teeffelen 
60 F. v. Tilburg, Dierenarts 
61 J. Vermeer, Dierenarts 
62 P. Vink, Bio Vink en redactie 
63 P. Vugts, Fysiotherapeut 
64 L. Verhees 
65 L. v. Veggel 
66 J. Vermeer 
67 P. te Walvaart, Accountantbureau 
68 C.A. Wouterse 
69 Dr. R. Wennekers, Arts 
70 Het Wijnhuis 
71 Dr. P. v. Wijk 
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Oud fotomateriaal mag vaak wel eens 
. helpen om "geschiedenis" te schrijven. 
~Ook "h6sbengelherinneringen" liggen 
')/in (zeer)veel van die beelden vast . 

Graag willen ze er "den lezer en 
~jker" ook mee van laten genieten. 

Het prille begin. 
In 1957 werd op de Heuvel - de baker
mat van bijna een derde van de huidige 
Hosbengels - een kindercàrnavalsop
tocht gehouden. 
De huidige leider: Pieter v.d. Loo (met 
witte schort en schuine dameshoed) en 
de secretaris: (broertje pijp en bril) 
Tonny v.d. Loo kregen toen de smaak 
te pakken en sindsdien is "carnaval" 

~~~~~~~~een onderdeel van hun leven gebleven. 
Het zat hen , toèn al en ook nu nog in 
het bloed. 
Een stapje verder. 
In 1958 werd het idee geopperd (en ook 
wààr gemaakt) om in Deurne een Car
navalsvereniging op te richten. 
In 1960 nam een blaasgroep uit de Ko
ninklijke Harmonie Deurne, onder lej
ding van Piet van Hoek , deel aan de 
Deurnesche Carnaval. 
Dat waren o.a.: Cor v.d. Broek, Frans 
v.d. Kerkhof, Henk Weerts, Pieter 
v.d. Loo en Tonny v.d. Loo. Zij zijn 
"de club" ook altijd trouw gebleven. 
Enthousiast bliezen zij hun partij fo 
het Carnavalsgebeuren . 
Het repertoire bestond uit ongeveer 15 
stukjes en de Lausitzer Balltänze, die 
van achter naar voren werden gespeeld 

---. - . 
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Gevolg: Carnavalssfeer alom, zowel Willie Knijnenburg de schouders er
voor de vierders als voor de blazers. onder zette en de formatie als "H6s
's Middags werd er dikwijls met een bengels" (naam uitgevonden door 
paar man minder gespeeld, omdat ver- Willie) naar voren schoof. 
schillende muzikanten geen snipperda- Willie bracht er orde, systeem en nieu-
gen of schoolverlof kregen. we muziek in. 
De activiteiten tijdens de avonduren, In 1967 kon de groep "Hosbengels" af
speelden zich altijd af in "de Zwaan", fideel ten doop gehouden worden, 
de toenmalige residentie. compleet met vlag en wimpel. 
Plaats: De smalle gietijzeren kachel. Theo van Leeuwen de hoboïst ging 
Dat waren onvergetelijke tijden! 1962 toen de grote trom slaan. Rond de ja- ~ 

Tot een uur 's nachts werd er gehost, ren '70 traden Jan v.d. Loo en Harry:P 
gezongen, tenen verpletterd, schenen Fransen nog toe. Steeds hoger werd ·
getrapt en". gedronken. Alles onder o.l.v. Piet van Hoek . de kwaliteit op
de aanmoedigende klanken van "de gevoerd. Later nam Piet v.d. Loo zijn 
blazers". taak over. 
Kortom: En nu. 
Ontzettend fijn Carnaval gevierd, ter- We hebben nu een groep van 20 muzi
wijl Hein Smeets bezorgd in zijn kelder kanten, die "verantwoorde herrie" 
het krakende plafond in de gaten stond schoppen in binnen- en buitenland. 
te houden. Maar hun voornaamste doel (en ple
Tijdèns de qptochten zaten we meestal zier) is om tijdens de Carnaval de 
op de Prinsenwagen te kleumen, te "sfeermakers" te zijn, waar zo onder
drinken en te toeteren. hand alle Deurnesche Carnavalsvier
In 1961 versterkte Piet Kuunders de ge- ders verzot op zijn. 
lederen: Onze huidige bassist. Jan van Ze kunnen dit jaar weer op ons reke
Wetten deed een jaar later zijn intrede. nen! 
Zelfs Jantje v.d. Loo, de huidige klari- (In de "Strikkelspan", 
nettist, lady speaker, werd toen al door. van de Prins!) 
het geweld aangetrokken. Zie konijn 
1961 
In 1963 kwam Toon Arts (trompettist-
arrangeur) bij de blaaskapel. Vooral 
het tenue was in die tijd zeer soepel. 
Als het maar gek was , was het goed. 



WALKE"R-INTERNATIONAL 
DEURNE TEL Li 8 84 

TELEX !ill.t7.ö POSTBUS '46 

..-

Hevr. SC\i \K~ 
be\:.ev-e. ~\JrKen 
leukca loge pr~~ 
Ho\en&\:.r. l\b~ 

P. SCH\KS 
Grocrt-handel 
Veloursgor-d~l'\en 

\10\ensir. 4/ó~ 

\ \~ · ) ~~ ~ \,r~r ~ - ! 

l.IPEI 

GROENTEN EN FRUIT 
ZEILBERGSESTRAAT 90 TEL. 3712 

MOLENSTRAA T 19 TEL. 7545 

-l 1 ·\ -- .: __ _ 
··- - -.. 

J -;--....-= 

.;.;... -~ - 

~-:.:;:::...:==:- ::=--=--:.. - ..=-.;:.:...:;.- · 

boek· en kantoorboekhandel 
kantoormachloe1 
kantoormeubelen 
kopieerinrichting 
drukwerken 

molenetrut l 
deurne 
tel. 1»930- 2561 

-·-- .:..:=::: 

"" •••••• 

\) oo\11' eld t1 s w~ tf':t~-rrd ~ 
,, è<l\"»av6 l 

1)eu~-Y!~ 

VUR LUXE' EN HUISJ..IOUDEL!Jk'.J 
VUR SolA EN GOEI GEQIDSCHAP, 
VuR SC'4AT.5E' Ml SC~OE N ~ 
Vtm SC~lETGEWE}'i:? E~ LUC~TPISTOOL..,B'J 

w. v. Griensven 
à ~ 
HOLENSTRAAT 22= SriOJ~ 

1 21 

Kunsthandel 
H. Goosens-de Vet 
Molenstraat 25, tel. 2305 
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Boerenbruiloft 

Evenals voorgaande jaren zal ook dit 
jaar de Boerenbruiloft een belangrijk 
en bijna niet meer weg te denken on
derdeel vormen van het Carnaval in 
Deurne. In 1979 bereikte de belangstel
ling voor deze aktiviteit van de Mixed 
Hockey Club en Jongerencentrum Den 
Deel een hoogtepunt. Toch zal het nie
mand verbazen als ook dit jaar weer 
meer toeschouwers dit traditionele ge
beuren met veel plezier zullen aan
schouwen. 
Dit jaar zullen zang en dans een belan
grijker onderdeel zijn dan ooit tevoren; 
de Boerenbruiloft is immers het echte 
volkse feest , en heel het volk zal dan 
ook de mondjes open moeten doen en 
de beentjes van de straat of vloer moe
ten lichten. 
Middelpunt van het hele gebeuren 
blijft natuurlijk het bruidspaar met 
daar omheen de wederzijdse ouders, de 
getuigen en al het gevolg, allemaal 
voorafgegaan door de ceremonie
meester. 
Traditioneel zal de Boerenbruiloft 
plaatsvinden op carnavalsdinsdag, dit 
jaar dus op 19 februari. 

Deurne 

~~--'1~.c·~·c;.._~~ 

Mondharmonica's Orgels 
Blokfluiten Piano's 
Dwarsfluiten Accordeons 
Bladmuziek Gitaren ; 

~: Kinderorgels Melodica's - } 

Hifi STEREO GRAMM. PLATEN . \ 
Alleenverkoop voor Deurne en omaeving van Solina. 
Farfisa, Siel Diamond Eminent, ~homas en ~ohannus orgels 

neen bij ons een volledige fabrieksgarantie Y 
EIGEN TECHNISCHE DIENST. 

Vanaf half twee zet het hele spel zich in 
beweging, met als hoogtepunten de op
tocht naar de Markt (vanaf ongeveer 
15.00 uur), de trouwplechtigheid en 
tenslotte de receptie in Den Deel, waar 
krentemik en worst weer rijkelijk aan
wezig zal zijn . 
Een aantal boerenkapellen zorgen voor 
de muzikale omlijsting, terwijl een 
stoet van - voornamelijk jonge - zan
gers, dansers en andere buitenbeentjes 
de stoet compleet zullen maken. 
Om de kosten van het hele gebeuren 
een beetje in de hand te kunnen hou
den worden stickers verkocht die toe
gang geven tot de receptie van het in de 
onecht verbonden paar. U kunt deze 
stickers kopen bij Den Deel en Spor
thuis Keeren. De namen van bruid en 
bruidegom vermogen wij helaas nog 
niet bekend te maken maar omdat Den 
Deel er met haar 10-jarig bestaan wel 
wat extra's van wil maken geeft ons dat 
geen zorgen. Een paar zoals vorig jaar 
zou in elk geval heel prima zijn! 

Het gelukkige paar van 1979: 

dinsdag 19 februari 
BOERENBRUILOFT 

Hans en Marianne 

carnaval 
Vermomd als boer in blauwe kiel 
en nog bij langen na niet dronken 
ben ik het wild gedruis ontgaan 
en zwier ik rond in het nachtelijk 
donker. 

Bestraald door Carnavalse maan, 
sterren als prinsen, rijk aan luister, 
met ogen, tot in de ziel ontdaan, 
een mond die in zichzelve fluistert. 

De bomen weerszij van de weg 
hoor ik pieus-zacht murmureren: 
Daar gaat Gods volk onder weg 
zo (boeren)blauw na het potverteren. 

Lantarens buigen tot mij neer 
of staan mij zachtjes toe te wuiven. 
De pelgrim die zich had bekeerd, 
boert als verloren zoon na 't fuiven. 

God en de Prins heeft mij gezeid: 
wil je nog eens de hemel binnen, 
schenkOnaast het bier barmhartigheid. 
Je kunt met Carnaval beginnen. 

LAMBERT FRANSZEN 

KOOPCENTRUM van GOGH 

(ok in de Stationstraat) 
Al doede mi de karnaval nog zo zot 

BROUWERS MEUBELEN DEURNE 
en nog goeiekaup ok. 

Al hedde mi de karnaval nog zo gezopen :-- " .. 
voor verf en behang gadde toch 
naar de winkel van Gerry van Gogh, 
Want dan is ie ök ? weer open. 
(als ge tenminste kant lopen.) 
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P.J. Swinkels Deurnel 

HELMONDS 
DAGBLAD 

Marktstraat 3, Helmond 

Telefoon (04920) 37707 

Postbus 70 

IN HET RESTAURANT 
Een heer stapt een restaurant binnen 
en herkent in de kelner een heel oude 
vriend. 
- Wel, wel, zegt hij, werk jij in zo'n 
allemachtig slechte, obscure zaak? Dat 
had ik niet gedacht. 
- Och, is het antwoord, ik hoef hier 
niet te eten. 

WIE WEET? 
- Weest u maar niet bang, meneer, zei 
de filmregisseur tegen een acteur, die 
naast een grote leeuw in de leeuwen
kooi moest gaan liggen voor een 
opname van de nieuwe film: 
"Gewaagd Spel", weest u maar niet 
bang, dat dier is met de fles groot 
gebracht. 
- Wat wil dat zeggen? vroeg de acteur. 
Ik ben ook met de fles groot gebracht 
en ik lust toch wel een biefstukje. 

SCIENCE (-FICTION) 
Na vele jaren onderzoekingen hebben 
de grootste Russische geleerden 
eindelijk dé computer uitgevonden die 
op alle vragen een antwoord kan 
geven. 
Om het toestel goed te testen steekt 
men er een vraag in: "Hoe is de wereld 
begonnen? 
Na enkele seconden valt er een fiche uit 
de comuter met het antwoord: "Zie 
Genesis 1". 
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Gedachten rond Carnaval 
door Peter Vink 

De Carnavalskrant van 1980 zal naar 
grote waarschijnlijk weer de inleidin
gen bevatten, die men weken van tevo
ren heeft kunnen voorspellen . Dan 
wordt met klem beweerd, dat de boog 
niet altijd gespannen kan blijven en 
dat er nu enkele dagen aanbreken van 
gepaste ontspanning. 
Of men hoort aankondigen, dat de be
nen van de vloer mogen en het bier 
weer rijkelijk zal vloeien. 

Een derde heeft wel eens iets gehoord 
over de maskers, die wij het gehele jaar 
door tegen heug en meug verplicht zijn 
te dragen om een bepaalde rang of 
stand op te houden en dan komt de 
beeldspraak te voorschijn van de mas
kers van carnaval en de mombakkesen 
van onze maatschappelijke stand. 

Wie nog dieper wenst te delven in het 
gemoed van de mens1 vergelijkt de 
Vastentijd van vroeger met ons huidige 
bestel, waarin geen verschil meer 
bestaat tussen een tafel van vóór en van 
na Aswoensdag. 
Of men grijpt vol eerbied naar hoog
gestemde beschouwingen over het doel 
van Carnaval in vroegere tijd en de 
bestemming van onze tijd met een veel
voud aan kermissen, aan welvaartver
schijnselen en aan het feit dat wij ons 
drie dagen in het feestgewoel storten, 
zonder daarbij te denken aan de ar
moede, de honger, de dood, de haat en 
de verbittering in verre landen van an
dere werelddelen. 

Wij kunnen dus eigenlijk alle kanten 
uit met onze voorbeschouwingen. Het 
hangt er maar vanaf hoe men het feest 
wil benaderen: met welke ervaringen, 
welke leeftijd , welke verwachtingen en 
welk eigen gemoed. Zelf heb ik op deze 
plaats al ettelijke jaren gepleit voor een 
verbroedering van mensen in Deurne 

en dan spreek ik met nadruk over de 
gemeente, met alle kerkdorpen en pa
rochies en niet over de straten rond de 
Markt. Wij leven in een overbevolkt 
land en wij moeten oppassen dat wij 
niet worden als de ratten, die elkaars 
staart gaan beknagen als zij in een te 
kleine ruimte bij elkaar worden op
gesloten. Daar komt bij velen onbe
wust, maar wel duidelijk een verlangen 
uitvoort om na de dagtaak de afzonde
ring te zoeken, niet terwille van uw 
eenzaamheid, maar als tegenwicht 
voor een maatschappij die dagelijks 
over ons heen davert met een vloed van 
beelden en woorden middels televisie, 
radio, kranten en de eigen druk
bevolkte kring. 

Het zijn vooral de kaderleden die deze 
nieuwe leefwijze hebben aangenomen 
omdat zij immers een geestelijke last te 
dragen hebben naast de lichamelijke 
vermoeienissen van hun dagtaak. 
Maar juist uit deze kringen komen de 
krachten voort die zitting nemen in 
besturen, in werkgroepen, in comité's 
en commissies. 
De jongeren zien een toekomst op zich 
afkomen van werkloosheid en dreigen -
de politieke spanningen en zij kunnen 
carnaval gaan zien als een drietal da
gen om alle zorgen te vergeten, of
schoon zij weten dat de drank geen uit
komst brengt, maar hoogstens een 
kortstondige verdoving tegen de pijn 
van de wereld. 
Is er dan ondanks alles toch nog reden 
om carnaval te vieren en te doen of wij 
niets van doen hebben met verhonde
rende kinderen en onschuldige gevan
genen? 
Ik durf deze vraag niet eens te beant-
woorden. • 
Wel staat voor mij vast dat wij ons doel 
nog steeds niet bereikt hebben in 
Deurne. 
Want in plaats van tot verbroedering te 
komen, versnellen wij de verwijdering 
door klieksgewijs bij elkaar te hokken 
in de bekende trefpunten. 

Laat mij maar geen namen noemen 
van mensen of zalen, want wie deze za
ken ter harte gaan weet haarfijn wat ik 
bedoel. 
Het roer zal krachtig om moeten. Daar 
is overleg voor nodig tussen besturen 
en zaalhouders. Daar is allereerst een 
bezielde en bewonderde leiding voor 
nodig, met een uitstraling die onze ge
meenschap weet te begeesteren voor 
het ideaal van de rondedans met be
kende en onbekende plaatsgenoten, 
zonder rang of stand, met geen ander 
verlangen dan de pure verbroedering 
tussen mensen die een zelfde leven lei
den en een zelfde ziel bezitten. 
Slagen wij er niet in deze vlag uit te rol
len, dan wordt het bestaansrecht van 
Carnaval een onzekere zaak en dan 
moeten wij maar eens goed nadenken 
over de vraag, of wij op deze weg mo
gen doorgaan. 

- Die Carnaval: 't is me een heiel zörg 
eer ge 't gelijk baieen het. 
- Jawel, mer nog 'n groter as ge 't weer 
kwijt zijt. 



Tunnes maakt voor de Schele in zijn 
blootje de deur open. Alleen zijn hoed 
heeft-ie op. 
Maar Tun hoe komde erbij om zo aan 
de veurdeur te komme? 
Tunnes: Er komt toch niemes. 
Schele: Maar waorum dan die hoed 
op? 
Tunnes: Ja, er zou toch iemes kunne 
komme. 

"ZAAL BRABANT" 
SPECIAAL ADRES VOOR VAKKUNDIGE" 
VERZORGING VÄN BRUILOFTEN EN 
FEES~VONDEN ~Er EIGEW C\4EA<OI-< 

..A. sis. " 
. IESSE'LSEWEG 2.0

1 

TEL~ 2.162. 

B.R.S. 
Voor goede betonwerken, 
dan goedgekeurde betonmortel vo.. 

\/ERKOPER: H.v" o. SfE.!lN 

LCU'l95t:t°o 9b Te.J.a554 

BETONCENTRALE 
RAIJMAKERS SOMEREN 
Kanaalweg 8 - Someren - Telefoon 04936 - 106 

-.,..--------~.,,.__,,,..... ________ .._ __________ ~""!!!!!~~--~ 

~~~: ~ ~~ 1*1 
• 

AANNEMERSBEDRIJF 
_?!J B~ 

: Jli. \ - · ~~ · .,.~o~@~ DlJ@@v~@ 

~@ CFUÖ® fü® ~@J@n~ 
BERKENSTR 28 DEURNE TEL 3982 • 

UW ADRES VOOR: 

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN 
FINANCIERINGEN AD VIEZE 

PERSOONLDKE LENINGEN 

''NOVA VITA'' 
•• 

ASSURANTIEN B.V. 
AVENNELAAN 25 - SOMEREN - TEL 04937 - 3333 

n100 ~n l ROOSt:ERS 
GAAN JULLI E 

MAAR AAN DE ZWI ER 
WIJ BLIJVEN 

LEK KER HI ER 

GAAN JU ~LI E 

MAAR FICN 
CARNAVALLEN 
W l\l BLIJVEN H l ~ R 

ON TE BEVALLEN 

j Handelsonderneming - Lasbedrijf: Fa: NOOYEN ~ . 
: Ka nveldweg 5 5754 PM Deurne tel. 04930 23 09 

l~'\~~~~~~'S~">~~~~~~~~~~~. 

KAASSHOP 
, , 't CWoge~wieQ'' 
Molenstraat 10, DEURNE. 

Voor een hartig hapje tussendoor tel. 2948 

'n S&S snack uall 
lekker in de smaak! 

lndumastraat 19, 
5753 RJ Deurne, 
Telefoon 04930-3437. 

Vur enne zakenman, die het niet meer 
ziet zitte; ge moet de zolen aan de 
vurkant Iaote verhoge, dan heb ge het 
gevuul, dè het bergopwaarts gé. 

Sportstar Deurne 
Tennis en SQUASH 
centrum 

Petit · Restaurant 
Loop eens binnen. 
Drink gezellig 'n kopje 
koffie aan de bar 

Energiestraat 16 
Deurne 

~i;r---,;f-~~&... 

Schat sta thuis iodt 
niet te bra5sen 

Ga bij Oielissen je 
auto wassen · 

Het gaat vlug en~ 
Voor twee gulden 

als het moet Il 

keuze uit de meest 

orginele 

GEBOORTE· 

HUWEL IJKS

JUBILEUMKAARTEN 

drukkerij van kessel 
industrieweg 1 (hoek helmondseweg) 

deurne - tel. 04930-2639 

J 

\ 
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HEI STRAAT 

HELMOND 

Maat 
Laten we nou veur de lieve vree mar 
zeggen, da het verhaal in Helmond 
speult, zee Januske. Dan hoeft er ginne 
kastelein in de heel gemeente Deurne 
te denken, dat het over hem gaot. 
Trouwens, het speult zich hooguit zo'n 
tien kilometer van Helmond af. 
Ik zeg dus, zee Januske: "Waor is mijn 
maot. Ik ziiiiiik mijn maot". En mee 
dê'k '•t zeg, worr ik an mijne jas getrok
ken. 'Jouw maotje sta achter op den 
dansvloer te hossen mee un schat van 
un meid". 
"Jongen", draaiden ik mun eige urn, 
verstaode-gij gin brabants. Ik vroeg 
nie: "Waor is munne maot. Ik vroeg: 
waor is mun maot". Snapte-gij het ver
schil?". Ik vuul 't wel an, zee de jassen
trekker, maar ik snap 't nie. 
"Nou, zee Januske, we vraogen het aan 
de kastelein, want die kent het verschil 

--bil goed". Mêr de kastelein dee of ie 
van filks wis. "Ik leg 't oe uit, ge kunt 
ervan leren. Dus luister nou maar eens 
goed!" , zee Januske. 
Veurige week waar ik hier in 't cafee en 
toen bestelde ik een pilske. En wat 
kreeg ik? Een pilske in een bierglas. En 
dan moete weten: veurige week waar 
het nog gin carnaval. Dus toen ha ik 
veul minder dorst als nou. Vandaog 
bestel ik een pilske. Volop Carnaval. En 
wat gebeurt er. Ik krijg een pilske in 
een limonadeglas. Want ineens zijn er 
gin bierglazen mir. 
In de meeste zaken wel, maor hier toe
vallig niet. Ik vraog dus: Waor is mijn 
maat, die maat van veurige week?". 
"O, zee de kastelein, mar dan-ben-de
gij verkeerd begrepen. Ik dacht: gij 
bestelt een kleintje pils, want gij riept: 
een pilske! 
"Een mooi verhaal, zee Januske, laat 
mêr. Ik wil er gin ruzie urn krijge. Gul
lie hegg'et allemaol een van mij te 
goed". "Mar ik bestel het wel bij den 
ober; ~isschien dat die mij verstî". 
Ober, vier limonade veur mijn reke
ning". Brengt me dieën ober limonade 
in een bierglas. 
"Moet ik nou wir veuran beginnen mee 
m'n verhaal. Gullie leert 't nooit". 

Lambert Franszn. 
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Groot lentebal met~ 
twee toporkesten 

Het Comité Ballroomdancing van de 
Stichting De Peelstrekels gaat op zater
dag 12 april a.s. (de zaterdag na Pa
sen) een groot Lentebal organiseren in 
het kader van het 22-jarig bestaan van 
de carnavalsvereniging" 
Deze avond zal gehouden worden in de 
zalen en foyer van het gemeenschaps
huis de Vierspan in Deurne. Na de 
reeds zéér geslaagde Kerstbals, waar
van de laatste nog vers in het geheugen 
ligt en het vorig jaar met enorm sukses 
georganiseerde Lente Jazzbal met o.a. 
De Dutch Swing College Band hebben 
we dit jaar beslag kunnen leggen op 
maar liefst 2 toporkesten, nl. The Har
bour Jazzband en het bekende Zuid 
Amerikaanse (uit Nederland af
komstig) Conquistador. 

The Harbour Jazzband. 
Deze reeds in 195 7 door clarinettist 
Ferdi Meyer opgerichte band heeft 
sindsdien een uitstekende reputatie op
gebouwd in binnen- en buitenland. Zij 
hebben vele eerste prijzen op concour
sen en festivals behaald o.a. in Scheve
ningen, Delft, België, Loosdrechts 
Jazzconcours, Dinslaken en Viersen in 
Duitsland. Ze hebben concerten gege
ven in Scandinavië, de D.D.R" Enge
land , Canada, de Verenigde Staten, 
Japan en Singapore. 
Het meest bekend zijn ze echter in Ne
derland geworden door het radiopro
gramma "Los Vast" van 1971tot1979 

van de N.C.R.V. 
Buiten de leider Ferdi Meyer is ook een 
zeer bekende figuur Arie Ligthart, welke 
vorig jaar nog bij de Dutch Swing Col
lege Band speelde. 

Conquistador. 
Deze Eindhovense formatie heeft grote 
bekendheid gekregen met de herken
ningsmelodie van de wereldkampioen
schappen voetbal in Argentinië. 
Zij hebben een zéér uitgebreid reper
toire van Zuid Amerikaanse en andere 
dansmuziek en zullen daarom een pri
ma tegenhanger zijn van de dixieland
muziek. Nog zéér recent hebben deze 
muzikanten een televisieshow op de 
Duitse T.V. opgenomen welke binnen
kort zal worden uitgezonden. 

Kaartverkoop. 
De kaarten voor deze avond kunnen 
vanaf heden dagelijks bij de Vierspan, 
Harmoniestraat in Deurne afgehaald 
worden. 
De toegangsprijs bedraagt j 15,- per 
persoon . De zalen en foyer zullen in 
een passende lentetooi met veel bloe
men worden versierd. Dit zal ongetwij
feld een welkome dans- en showavond 
worden na de meer_ wildere carna
valstijd. 

Het Comité Ballroomdancing wenst U 
allen een prettige carnavalstijd en tot 
ziens op het Lentebal. 

3J 
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11U211KPAlEIS 
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MART~Ef 22 

DORPSSTRMî 64 

DEURNf 
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- Weete gaai wa ik 't sch6nste veng an 
Vastelavend? 
- Neie? 
- Dè ge den anderen tijd krek moet 
doewe of ge 'w vol verstand het. 

- Gaai hedde't almèr over bier. Weete 
gaai anders niks? 
- Jawel, mer dè's kreg as tè bier: alle-

Tt:'LEFOON 04930-4781 

TE"l..EFOON 049U-1"4~ 

m61 't zelfde. DE HART\NET 11 11 
Il 

-'() ne'i pekske hooi 
b_!J 

arts & nooyen 
\n de martÎnet 

lel: J.i750 

Q' Tijdens de optocht mag in die straten 

waar de optocht doortrekt 

niet geparkeerd worden. 

VERLICHTING & -c11$ 
GESCHENKENBOETIEK 

"MARTINET" 

"Kèende zien matje : 'n sk6n maaid , 
des ter ein mee lááng bein ." 
"Zó dè wááár zing? " 
- Hei, dè selle toch geen Helle_monders 
zijn? 

IN 
DE 
MARTINET 

~ 
00 
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"'' 

blj 

SCHOENEN 
TëL". 2523 

QUICKYNETTE 
stomerij nieuwe stijl 

"De Martinet'' 13 
Deurne 

Telefoon 4774 

HETBEWDS 
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~ 
~ 

!I 
191 

De Charel kon maar niet ophouden 
met vingerknippen . Uiteindelijk ging 
hij naar een psychiater om raad te 
vragen. 
- Waarom doet ge dat eigenlijk? vroeg 
de dokter . 
- Het houdt de tijgers op afstand, zei 
de Charel. 
- Maar er zijn helemaal geen tijgers in 
de buurt! zei de dokter. 
Waarop de Charel: 
- Ziet ge wel dat het helpt! 

Ik heb gelezen in de krant , dat iedere 
keer als ik ademhaal sterft er een 
mens, vertelt Gerard . 
Laat dan toch je mond steriliseren. 

Nederlanders, Hou meer van je Thuis. 
Uw meubelzaak adviseert u graag. 

MOLENLAAN 1 DEU~NE 
TEL. OL49~0 - 2630 

'/ 
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Hokkers en vliegers 
Op een van mijn dwaaltochten ben ik 
hem tegengekomen. Puur toeval, voor
zover toeval toevallig is. 
Achter op zijn hoofd bevond zich een 
vilten hoed in een zweverige, licht aan
geschoten positie . Een paar haren in 
het midden benadrukten hoe kaal de 
rest van zijn hoofd eigenlijk was. Hij 
had donkere levendige ogen onder zijn 
zware borstelige wenkbrauwen. Zijn 
handen maakten ruime bewegingen , 
zetten dikke strepen · onder zijn bewe
ringen waarom door de omstaanders 
soms smakelijk en hartelijk gelachen 
werd. 
Hij deed denken aan een zwerver die in 
de loop van zijn vijftig jaar een beetje 
aan het verlopen was. 
Toen ik erbij ging staan, had hij juist 
in een glas bier gebeten. Het schuim 
stond in vlokjes op zijn snor. Hij zoog 
hem met plooiende lippen leeg en 
maakte kauwende bewegingen. Met 
een eigenaardig soort humor vertelde 
hij dat hij ongetrouwd was gebleven. 
Hij had vroeger wel gespaard voor 
vrouw en kinderen, maar 't een had hij 
nooit kunnen vinden en het ander 
nooit kunnen winnen. "Anders ge
zegd, ik kon dat niet maken". En toch 
had hij altijd ijverig gezocht , soms met 
bijna sukses. "Maar als ik dan dacht: 
nou heb ik een lief duifke in mijn 
hand, dan vloog het weg zo gauw ik 
wou kijken, hoe schoon het was. En 
dan kon ik nog zo fluiten , het kwam 
niet terug". en dan dacht ik : gij fluit 
nou wel , maar dat haalt niks uit , want 
ge kunt er naar fluiten". dus fluit nou 
maar niet". 

"Kinderen, zei hij, is anders het 
schoonste wat een mens hebben kan , 
maar daarvoor zal je toch eerst een dui
vin moeten houwen". Hij zei het heel 
rustig en één voor één keek hij ons aan, 
de hele kring rond. Ik zag diep in zijn 
ogen een gloed, die hij van heel lang 
geleden moet hebben meegebracht: 
een glans zo puur als uit de tijd van de 
jeugd. Even maar: een helder duive
oog, voordat een spoor van eenzaam -
heid het temperde. Dat alleen-zijn, 
het was zijn teleurstelling geweest. 
"Nou pas weet ik, zei hij, waarom ze 
wegvloog; ze dacht natuurlijk: 's a
vonds vliegt hij altijd de til uit, ik denk 
dat ik hem in mijn hand heb, maar als 
ik ze open doe, is hij weg". "Ja, zei hij, 
zo zal het zijn: er zijn hokkers en vlie
gers. Ik ben een vlieger en daar vloog 
zij niet in". 

Lambert Franszn. 

- Verrek wa's dè bier kaaw! 
- Dè w6rdt wel wèèrm in oewen boik. 
- Jawel, mer we moeten zoinig zijn mee 
energie. 

SQUASH 
Sportstar Deurne 
De racket sport die Nederland verovert. 
Heeft U interesse, kom eens langs en 
neem een gratis les. 

De kosten: 
Losse baanhuur f 8,- per V2 uur per 
baan. 
V2 jaar contract f 120,- per persoon 
1 jaar contract f 225,- per persoon. 

U kunt zoveel spelen als U wenst indien 
er een baan vrij is. 
Rackets en balletjes kunt U huren. 

Sportstar Deurne 
Tennis en squashcentrum 
Energiestraat 16 Deurne 
Tel. 04930·6647 

KETEL& APP. FABRIEK bY. 

j
~ Wattstr.1 tel.5300 ~~ 

<><>.c.. DEURNE ~~· î 
T+~ \.-\.. 

"l:Ls & 1Ne-t~ 

• 
- Luste g'er nog eene? - Ouder, ken ik hierfooi 'n half pilsie 
- As ik 'r mer eene meer luste, dan ging kowpe met chrowte kraach chraach? 
ik nó hois. 

'n pils 01et karakter 

- Wa's 't bier toch duur geworre boite 
j6re geleje! 
- Ja, dè schilt meier as de helft: dè 
schilt 'n derde! 

Bert zee: Naaw gon ze pop verbraande. 
Nol keek 'sin z'n knipbeurs en zee: "'t 
Wordt tijd." 



CVerlyóclonk interieur en exterieur 
BEGLAZINGEN LEEMBAAN 15 
SCHILDERWERK TEL 04930-7163 
MODERNE WANDAFWERKING 5753 SL DEURNE 
SIERPLEISTERS Rabobank nr. 11.08.07.626 
VLOERBEDEKKING Girorekening v.d. Bank 10.90.767 
GORDIJNEN Girorekening 39.80.019 

Bang maken. 
Wa zoude gai doen als ineens King 
Kong en Dracula bij je op de stoep 
stonden ? 
Hope dè 't vastenaovend is. 

STAAL- EN ALUMINIUM 

INDUSTRIE 

8IfaJ 

©ffiOffi~Z <Wo©o 
W~LÎ~~© 
v~ 
J1Uis~oUCE L.tl K 
GEREI en 
be.zo~~ 
t4Ula.W\c.. 
biaaalj~. 

TE~ 2./93 

\ \ 
C.V. BEURDEN 

" 
• 

tel: .a68o 
:LECTRO-TEC~NISC~-

lNSTALLI E BEDR.!Ji=' 

tJ l:ffil].w.®. 
i..a.1 ~[gfü&S?. 
&._ o 6CHOONMAAKBED1<V'F 

ó GLRZENWR5SER~ 

t.> îf/P!JT 'REIN161Nó Vtfl 'Dlff>STDOf'1 NffiloDE 

0 ÎÉVE'NS VER~u~ V~N ntrllr REtt-{16/NóS 11/JCl-lo 

Uitvoering van werken op het gebied v an schoonmaak. 

Bi jzo nder voor: 

~uk~rrstrt 66 
Telo ~4 5 B 

SLAGERY 
F.C. BOUMANS 
ST. ::S02.ëFSTR. 2.~ C . 

Mannen-emancipatie: Devies : Baas in 
eigen broek . 

ziekenhu izen - bejaardentehu izen 
fabriekskan to ren en gebouwen 
gymnastieklokalen - scho len 
en woningbouw - enz. enz. enz. 

STEEDS 

IETS 

BETéR J 

e Staalkonstruktles 
e Aluminium ramen • deuren • puien 
e Stalen ramen • deuren • kanteldeuren 

e Trappen • hekken 
DEUCON B.V. 

Transportinstallaties 

Machinebouw 

Constructiewerken 

e Gevel-bekledingen 

1NDUSTR1 E WEG 1 9 - DEURNE TEL~ Jt502. 
Fabriekstraat 12 
tel. 3636 

deurne 
telex 51467 

" 
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Mond harmonica's Orgels 
Blokfluiten Piano's 
Dwarsfluiten Accordeons 
Bladmuziek Gitaren 
Kinderorgels Melodica's 
Hifi STEREO GRAMM. PLATEN 

HELMONDS 
DAGBLAD 
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~~IV 
OUWBEDRUF b.v. 

COOPMANS 
\ \.fAsPELWEG 37 
!~PoSTBUS 100 TEL!25~1 
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Kom jij morgenavond ook op de orgie. 
Orgie? Wat is dat nou weer? 

0 \Je weet wel, 'n woest feest met veel 

0 ) dran k en vrouwen. 
• Oh , ja, dan kom ik zeker; hoeveel man 

0 komt er? 
e Als je je vrouw meebrengt, zijn we me 

z'n drieën . 
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Vraagt de aank lager : "Hoezo. uit 
menslievendheid?" 
Antwoordt de moordenaar: "Ik kan 
toch beter één keer mijn vrouw dood
schieten als elke dag weer een ander 
went" 
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