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Proclamatie
4.ls Prins Wim I mag ik het
Peelstrekelrijk
J980 regeren. Het geen
..
voor mij een hele grote eer is. De
ge_weld1ge belangstelling en ontvangst
mtj toeb~deeld tijdens de onthulling in
de Vierspan heeft mij kracht en
vertro~wen gegeven om als Prins dit
zotte rtjk naar een daverend carnaval
toe te brengen. Ik vraag dan bij deze
_alle strekelinnekes en strekels mij t
steu.nen tijdens deze periode, ;et
zijn allen jong en oud maken we er een
fijn feest van.
Alaaf, Prins Wim l
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VRAAG EN ANTWOORD
In de vestibule van de universiteit hing
op een dag op het bord voor
mededeling het volgende briefje:
"Wil de jongeman, die vorige week
dinsdag abusievelijk een paraplu uit de
garderobe heeft meegenomen , deze bij
de pedel afgeven?"
De volgende dag stond er met potlood
onder geschreven: "Misschien aan 't
eind van de week. Nu is hP~ weer nog te

A.v. d. MORTEL
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Een paar dagen voor Kerstmis kwam
de pastoor bij de operazanger, die in
het dorp woonde, vragen of hij niet in
de middernachtmis wou komen
zingen .
- Dat zal niet gaan, zei de zanger, ik
ben toevallig hees.
- 0, sprak de dorpsherder, dat komt
goed uit: ge moet toch alleen maar
"Stille Nacht" zingen".
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GEEN BEZWAAR
Een Don Juan liep eens gedurende een
hevige regenbui achter een aardig
meisje, dat hij tenslotte maar
aansprak: Mag ik u misschien mijn
paraplu aanbieden, jongedame?
De aangesprokene lachte een beetje
verwonderd en zei: Dank u zeer, maar
ik heb toch zelf een paraplu, meneer?
Waarop hij: Dat geeft niets, die
kunnen we toch dichtdoen.

~~~
-Sa.b~mo~
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20-Jaar l{arnaval Deurne

Voor velen hèt feest van het jaar, staat
voor de deur. Feestneuzen, maskers,
kielen worden voor de dag gehaald en
de jaarlijkse verkleedpartij kan begin nen.
Zichzelf de vraag stellen waarom dit alles, doet absurd aan , toch waag ik mij
in het kader van dit voorwoord aan deze vraagstelling, toegespitst naar de zin
en de betekenis van het karnavalsfeest .
Wellicht is het een spontane uiting van
onze behoefte aan een echt , hartelijk
en warm volksfeest , een feest waar de
feitel ijke
maatschappelijke
schei dingslijnen zijn weggevallen en waar
men ongeacht zijn afkomst, beroep,
sociale posit ie, godsdienstige of politieke overtuiging elkander spontaan kan

ontmoeten.
Met karnaval is men gewend elkaar
met een grote dosis zelfspot en op een
humanistisch -satirische
wijze
de
"waarheid" te zeggen. Vooral de overheid en andere aan de weg timmerende
instellingen moeten het dan ontgelden.
Zij verdragen dat in lijdzaamheid. Indien wij dit jaar erin zullen slagen de
hierboven genoemde funkties op een
waardige wijze te verwezenlijken dan is
het karnaval 1979 een werkelijk betekenisvol gebeuren.
Dat wens ik U van harte toe.
drs. A.A. J.M. van Genabeek ,
burgemeester.

Toen mij gevraagd werd voor de Karnavalskrant een artikeltje te schrijven
over 20 jaar Karnaval Deurne , heb ik
dat uiteraard graag aangenomen. Hoewel. Het is geen eenvoudige zaak in enkele woorden weer te geven wat er in
die 20 jaar van haar bestaan door de
Peel strekels is gebracht. Ik wil U, om
te beginnen, de opsomming besparen
van o.a. jaartallen en aantallen. Zeer
bescheiden, zelfs een beetje schoorvoetend begonnen in 1958/1959, bleek
reeds gauw dat Deurne behoefte had
aan een eigen Karnava l, en het soms
als een doodgeboren kindje betitelde
bescheiden begin, is een baby gebleken
met levensvatbaarheid en is zelfs uitgegroeid tot een flinke jongeman.
Van de kleine vereniging is zij gegroeid
naar een forse stichting zoals we die nu
kennen. Dat is uiteraard niet
"zomaar" gegaan. Daarvoor is de vo lle
inzet nodig geweest van velen, velen die
ook vaak hun hoofd hebben gestoten
en forse kritiek hebben moeten incasseren. Maar juist moeiten , offers en
kosten zijn de gezonde basis geworden
van de thans bestaande stichting. Laat
het zich van buitenaf aanzien een gegoede stichting te zijn met een aantal
kostbare onderdelen als Dansmarietjes, Raad van Elf en Prinsengarde, de
gezonde doelstelling is geb leven, n.l.
het Karnavalsgebeuren in Deurne zo
optimaal mogelijk te verzorgen en te
begeleiden. En daarin slaagt men bijzonder goed. Vooral de verscheidenheid van groeperingen die steeds meer
bij het Karnavalsgebeuren worden betrokken door de Karnavalsvereniging,
zijn een bewijs van haar activiteit en
het geeft weer, dat zij zich van de juiste
taak van haar bestaan zeer wel bewust
is. En dat is naar mijn mening ook de

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"
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't Vierde lustrum is thans bereikt en we
kunnen daarvoor alleen dankbaar zijn
en uiteraard verheugd. Ik zou het durven vergelijken met onze gezondheid.
Die waarderen we vaak pas dan als we
ziek zijn. Echt waarderen doen we
vaak eerst dan als we 't moeten missen.
De Peelstrekels verdienen ons aller
waardering voor wat ze ons brachten
en brengen en bij dit jubileum past dan
ook zeer zeker ons aller gelukwens:
"Ad Multos Annos" tot vreugde en
vermaak van on ze Deurnese gemeenschap .
Harrie Sauvé
Mede-oprichter en
Oud-secretaris van
"De Peelstrekels"
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reden waardoor de Peelstrekels zijn
uitgegroeid naar hetgeen ze thans zijn.
Het Karnavalsgebeuren is niet meer
weg te denken uit onze Deurnese Samenleving en direct of indirect is iedereen op een of andere wijze daarbj betrokken.
Vóór 1958 was de Karnavalstrjd in
Deurne een uitgesproken saaie tijd.
Velen trokken toen Deurne uit om elders een glimp van Karnava l op te vangen of aan den lijve mee te maken.
Sinds Deurne haar eigen Karnaval
kreeg bruist in Deurne zelf tijdens de
zotte dagen de Karnavalszotheid op eigen bodem , samen met eigen mensen.
En dat bereikt te hebben is alleen reeds
een reden tot vreugde en dank aan deze stichting. Weer staan we aan de
vooravond van het Karnavalsfeest. De
optocht zal weer door de straten trekken , omzoomd door duizenden belangstellenden.
Deze toeschouwers zullen weer kunnen
zien hoe buurtschappen., groeperingen , verenigingen en particulieren in
die optocht hun meningen uitdragen
over vele landelijke en plaatselijke politieke aspecten. Men zou een optocht
de graadmeter kunnen noemen van
wat er in een gemeenschap leeft en dat
mag een goede zaak heten in een democratische samenleving . En dit l 1/ 2
uur durende spektakel is slechts een
klein onderdeel van het totale Karnavalsgebeuren , want de voorafgaande
tijd met alle mogelijke avonden is voor
de Karnavalsvereniging uiteraard de
grote aanloop naar de drie zotte dagen .
Ook de kinderen zullen in hun eigen
optocht weer hun ideeën en creativiteit
kunnen uitdragen. Oud en jong, groot
en klein , bejaarden en gehandicapten ,
zieken , kortom een grote verscheidenheid aan groeperingen worden in het
Deurnese Karnavalsgebeuren betrokken en het is een zeer prijzenswaardige
zaak dat een georganiseerde groep
mensen dit gebeuren op zich een voortreffelijke wijze organiseert en begeleidt , en het mag gezegd worden, dat
doen "De Peelstrekels" .

Het carnavalsfestijn 1979 staat weer
voor de deur.
De Stichting "De Peelstrekels" heeft er
weer alles aan gedaan om dit gemeenschapsfeest , het feest van plezier , eensgezindheid en gelijkheid, te doen slagen .
Prins Bert 1 heeft op waard ige wijze afscheid van ons genomen en wij zijn verheugd dat hij is toegetreden tot de
Raad van Elf. Onze nieuwe Prins " " .
heeft zijn intrede gedaan.
De Prinsonthu lling van dit jaar geschiedde op een geheel nieuwe wij ze in
het bestaan van De Peelstrekels.

Wij hebben nl. gemeend, de ouders
met hun kinderen hierbij te moeten betrekken en hopen dat dit bij U goed is
overgekomen.
De nieuwe Prins . . .. . zal er zeker voor
zorgdragen dat, in samenwerking met
Vorst Hein , Adjudant Harry, Raad van
Elf, Dansmarietjes en Bestuur, deze
dagen vreugdevol en plezierig doorgebracht kunnen worden . Ook dit jaar
zullen onze Grote Optocht op Zondag
en de Kinderoptocht op Maandag , de
hoogtepunten zijn.
Wij kunnen onze verplichtingen zoals
de traktaties aan bejaarden, zieken,
kleuter- en lagere scholen en diverse
instellingen weer waar maken. Het een
en ander kan gerealiseerd worden
d.m.v. onze adverteerders, begunstigers , Club van Honderd, Ballroomcommissie en Prinsengarde, waarvoor
onze hartelijke dank .
Tevens wil ik onze Edelachtbare heer
Burgemeester en zijn College van Wethouders, Gemeentepolitie, medewerkers van de Gemeente en de vele "stille" medewerkers bedanken voor alles
wat zij voor ons doen en gedaan hebben .
Strekelinnekes en Strekels, vergeet in
deze zware tijd voor enkele dagen Uw
zorgen en maak er een gezellig en zot
carnavalsfeest van. hetgeen ik U allen
van harte toewens.
E.G. Markhorst
Voorzitter .

TEL:ze,97

mag. "DEl. MOLEN"

M. van Griensven-Holten

Uw adres voor:

DEURNE

Kinder- en Wandelwagens,
Babysitters, Boxen, Kinderstoelen,
Weekendbedjes, Autostoeltjes,Boxdekken,
Stoel verkleiners, Wandelwagen zakken,
Regencapes,- en verdere Babyartikelen.
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Carnaval 1979 gezien
door de ogen van de
Penningineester.
Aan de vooravond van het aanstaande Carnavalsgebeuren lijkt het mij zinvol om
alle Strekelinnekes en Strekels op de hoogte te stellen van onze uitgaven geraamd
voor het Carnavalsgebeuren 1979.

r•

Kleding dansmarietjes en Raad van Elf
Onderscheidingen en Bekers
Muziekkorpsen tijdens de optocht
Geluidsinstallatie langs de route
Onkosten muziek voor- en tijdens de Carnaval
Buskosten
Prinsenwagen
Prijzen grote en kinderoptocht
Traktaties bejaarden zieken en schoolkinderen
Druk en Stencilwerk
Receptie
Onvoorziene

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

Totaal

f 41.750,-

3.500,750 ,2.350,1.850,15.000,1.500,l.000,6.000 ,5.500,1.500,1.200,1.600,-

U ziet , beste Strekelinnekes en Strekels , het is wederom een hele som geld die met
de inzet van vele stille, maar niet minder enthousiaste medewerkers bij elkaar is
gekomen, zodat wij ook dit jaar U weer een fijne Carnaval kunnen bezorgen.

Het is alweer een jaar geleden dat de
Prinsen van de
Heikneuters uit St. Jozef
de Ulewáppers uit Neerkant
de Dorstvlegels uit Vlierden
de Pottebakkers uit Zeilberg
De Kei uit Liessel
De Peelpluimen uit Helenaveen en
Peelstrekels Deurne met hun Vorsten
en hu n gevolg op het bordes van het gemeentehuis verschenen om uit handen
van O nze nieuwe Burgemeester Mr.
van Genabeek de sleutel van het "Carna ·alsrijk" ,·oor 3 dagen in ontvangst
te nemen. Menigeen zal op dit moment
aan onze zeer geziene wij len Burgemeester Hoebens gedacht hebben. Hoe
zou hij - zo'n sterk \'OOrstander Yan
eenheid in zijn gemeente · genoten
hebben van het feit dat nu voor de allerleerste keer alle Prinsen uit de gemeente Deurne gezamelijk aantreden.
Dit gebeuren zal ook dit jaar weer op
de Markt - dit unieke centrum van
Deurne - plaats vi nden, waaro p het
"Zottenfeest" zijn aanvang kan nemen. Toch zal niet alles wat betreft het
Carnavalsfeest in Deurne bij het oude
blijven.
D Stichting "De Peel rekel ,. heeft na ruime beraadslagingen - be loten
haar residentie naar de Vierspan te
verplaat en. Enkele o,·erwegingen die
tot dit besluit hebben geleid zijn de volgende; De Peelstrekels zoeken meer en
·meer aansluiting bij de jeugd. Bovendien heeft ook een steeds grotere behoefte aan ruimte de Peelstrekels ertoe
gebracht aan de ruimere zalen van De
Vierspan de voorkeur te geven. Ook
willen de Peelstrekels vanaf deze plaats
nog eens onze onvolprezen Toon van
de Goor - die niet meer de scepter in de
Peelpoort zwaait - bedanken voor zijn
goede zorgen. Toon drong zich nooit
op, maar was wel - vanachter de tap alles overziend - nadrukkelijk aanwezig ,
klaar om bij te springen wa nneer dit
nod ig was. Hartelijk dank Toon!

voor de financiële afw ikkeling Cor v.d.
Broek werkte mee aan de advertenties.
Zo voorziet Jan v.d. Putten, van de
Reeksenakker , het blad van vele "beschaafde" grappen, geschikt voor jong
en oud . Ook het peil van een Carnavalskrant is belangrijk!! Rob Wijn en
Gijs v.d . Broek besteden vele uren aan
het plakken va n de layout, Karel Ververs verzorgt vele stukjes (niet ondertekend) en al deze activiteiten worden
last but not least door Pieter Vriends
gecoördineerd. Bij hen berust de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor
het gezicht en de inhoud van deze
krant.
Vergeet u niet hoe veel uren het
be tuur de Raad ·an Elf en hun vrouwen aangevuld mei enthousiastelingen kwijt is met het vouwen. olgens traditie gebeurt dit in het café an Nol Bekkers . En dan uiteindelijk het rondbrengen , hetgeen door de "vouwers"
wo rdt verzorgd . Vooral nis de weersomstandigheden zo zijn als in de
laatste tijd, geen mak kelijk karwei .
Wanneer U dit blad bekijkt en Uw plezier eraan beleeft, denk dan eens aan
deze harde zwoegers. Ze hebben het
verdiend.

Ook willen wij in dit stukje eens extra
aandacht besteden aan één van onze
werkcommissies en wel de commissie
kran t. De leden ,·an deze commissie
zijn verantwoordelijk \'OOr het verschijnen van deze Carna\'alskrant. iet iedereen die deze krant op een dag in
zijn bus vindt en hem doorbladert, zal
beseffen hoe vele uren werk in het opma ken het maken \'an de layout, het
verzamelen van copy en foto's, het vouwen en het distribueren gaat zitten.
Hoewel het niet onze gewoonte is de
namen van mensen te noemen die hun
vrije tijd en hun energie aan het Carnavalsgebeuren geven , willen wij dit keer
voor deze harde werkers een uitzonderi ng maken . Zo sjou\\t Ton Markhorst
van hot naar haar om foto's en copy te
verzamelen, liep Rinus Strik vele uren
doo r Deurne om winkels en bedrijven
ertoe te bewegen een ad,ertemie te
plaatsen en zorgde Fr. '.d ·er hof

Vorig jaar werd mij de Zilveren Steek
opgespeld wegens 5-jarig lidmaatschap
van de Raad van Elf.
Pas toen realiseerde ik me , dat er al
weer vijf jaar voorbij waren en in mijn
herinneringen ging ik na wat voor mij
het mooiste was geweest van de Carnaval en wat er zo al aan vast zit.
Dit was niet moeilij k, het mooiste waren de bezoeken aan kleuterscholen en
bejaarden.
Het valt op , dat vooral kinderen en bejaarden spontaan met veel o precht plezier Carnaval vieren.
Daarom St rekelinnekes en Strekels,
viert Carnaval in de zin zoals de kleu ters en bejaarden dat deden in de vijf
jaren dat ik met hen mee vierde , dan
ben ik ervan overtuigd dat ook Carnaval 1979 zal slagen .
Een prettige Carn aval toegewenst.

P.A. Diebels secr.

Alaaf
De Penningmeester
Frans van de Kerkhof

In het begin van ieder jaar krijgt elke
rechtgeaarde Brabander weer dat bepaalde haast ondefinieerbaar kriebelig
gevoel dat naar mate de carnaval nadert, steeds sterker begint te worden en · Als ik ga trouwen , dan gebeurt dat
zich ten slotte onlaadt met de vast en
op de 21e December.
avondviering of te wel de drie dagen - Waorum dè? baigeleuvig? .
van carnaval.
- Neie , mar, dè is de langste naach in 't
Ik heb het carnaval aan de hand van
jaor.
mijn moeder leren kennen . Dat was in
het Krabbegat (Bergen op Zoom). Zij
heeft mij als Bergse krab dus al heel
vroeg duidelijk kunnen maken dat carnaval een feest is dat door de gehele bevolking moet worden gevierd.
Alle burgers van hoog tot laag, van allerlei posities moeten aan het carnaval
meedoen , zodat er een waar volksfeest
kan ontstaan . Een echt volksfeest dat
boordevol humor zit en waarin de mens
zich op een gepaste wijze kan ontladen , waarin hij weer nieuwe energie op
kan doen voor de rest van het jaar.
Waar de mens nar kan zijn onder de
narren .
Ik heb al veel over de carnaval in Deurne gehoord . Ook hier, zoals in elke
Brabantse gemeenschap, bestaat de
geest van carnaval. Ik hoop dat ik net
zo'n goede samenwerking met de organisatoren en medewerkers van de
Deurnese carnaval tegemoet ga, als die
er was met mijn voorganger.
Ik wens alle Strekels en Strekelinnekes
voor de komende carnaval
HEEL VEEL LEUT.
W. Wouters
Korpschef Gemeentepolitie Deurne .

De Zilveren Steek
Beste Strekelinnekes en Strekels

Harrie van Grinsven.

- Meneer dokter zie gai hoe m 'n haand
rère?.
- Ja Tinus je drinkt te veel sjnevel.
· Mar dokter 't meiste·schud ik er toch
langs.

Strekelinnekes en
Strekels

Tot aan het begin van de Carnavalsdagen 1978 ging dat feest meestal ongemerkt aan mij voorbij .
Hoewel ik door de jaren heen veel men sen plezier zag maken gedurende de
drie dolle dagen , bestond Carnaval
voor mij alleen maar uit het bekijken
van de optocht en daar bleef het dan
ook bij. Tijdens de Carnaval van het
afgelopen jaar ging er evenwel een andere wereld voor mij open door de uitverkiezing van mijn zoon Prins Bert 1.
Stomverbaasd ben ik tot de konklusie
gekomen dat Carnaval niet alleen maar
bestaat uit gezellig uitgaan, een biertje
drinken en hossen. Wat wordt er door
vele mensen ontzettend hard gewerkt
om het feest goed te doen slagen.
Met bewondering heb ik aangezien hoe
de organisatie groeide in een fijne samenwerking tussen Prins-Vorst-Raad
van Elf en Bestuur van de Peelstrekels.
En ineens is er dan de spontaniteit van
alle inwoners van het Peelstrekelrijk als
de Carnavalsdagen aanbreken. De golf
van warmte die loslaat , die Strekelinnekes en Strekels samenbindt in
vriendschap en gezelligheid met el-

kaar , op een manier die ik me nooit
had kunnen voorstellen .
Iedereen van harte bedankt voor het
onvergetelijke Carnavalsfeest dat jullie
mijn zoon en ook mij hebben laten
meemaken.
Het was een geweldig feest.
Gaarne wil ik ook extra bedanken
Bestuur , Vorst , Adjudant , Raad van
Elf en niet te vergeten De Dansmarietjes van de Peelstrekels voor alles wat
jullie hebben gedaan om onze Bert zijn
Prinsschap te laten beleven op een manier zoals hij het nooit had kunnen
dromen . De nieuwe Prins wens ik veel
succes tijdens Carnaval 1979.
Strekelinnekes en Strekels , veel plezier
met de komende Carnaval. Ontvang de
nieuwe Prins op dezelfde spontane wijze als jullie oud -Prins Bert I hebben gedaan, dan wordt het ook voor hem een
fantastisch feest.
Moge het met en voor elkaar mooie dagen zijn .
Mevr . G . v.d. Broek-v. Kessel
Zand bosweg
Deurne .
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'nen boer uit Bakel kumt uitgelaote
van de mert terug.
- Moette ge heure, ik hè m'n verreke
vur 800 gulde verkoch.
- Geweldig zee den buurman . Zo in de
hand , of hedde
'nen
check
gekregen?.
- Neie, gin van beie. Ik kreeg twaie I
kippe van 400 gulde per stuk.

Refr.
Want he gaaj gin verkes
He gaaj gin verkes?
En as ge nog gin verkes hè
Dan bende gaaj nerges
En dan mar meste
De bure peste
Hoe grottere stank
Is vur au beurs toch wel
nog het beste .

" DE LINDEN "
j.( EAJ-<Elr<> .3 ~ M1U-EE2E

Een speciale jury, samengesteld uit de vereniging "Vrienden van het varken" de plaatselijke vereniging: "De Straatvarkens", enkele leden van de
"Pig-band" en de schrijver , tevens voorzitter van de milieu groep "laat de
Beer los ", deheer Zwijnshoofd, bekend om zijn boek: Het varkentje
wordt gewassen, za l deze schlager beoordelen.
De Rabo-bank zal gevraagd worden de prijs ter beschikking te willen
stellen.
In te leveren op het adres:
Slager Frans v.d. Kerkhof, Kerkstraat 15.

lcmand ziet dat een He w nder een
slak doodtrapt . HiJ Taagt hem :
" Waarom t rap jij nou zo'n onschuldig :
bee ·! dood?"
l
nt
• !c de Helmonder:
Onch uldi_
tje?
· heeft nou al de hele dag
voor m'n ·
n gelopen " .

1

De zoon die enkele dagen geleden zijn
eerste auto heeft gekocht neemt zijn
oude vader mee naar Zandvoort. Op de
boulevard stappen ze uit en de zoon
zegt trots tegen zijn vader, die nog
nooit van huis is geweest: "Kijk vader ,
daar hebben we nou de zee"
Antwoordt de vader: "Is dat nou de
zee? Oh, die had ik mij veel groter
voorgesteld'_'
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Gevelversiering
STREKELINNEKES EN STREKELS
Sinds en kele jaren is er in Deurne een
begin gemaakt met gevelversieri ng .
Gesti muleerd door de karnavalsvereniging, zijn er hiei' en daar verwoede pogingen ondernomen om er iets van te
ma ken. En om de mensen een klein
beetje een idee te geven wat er van zo'n
gevelversiering wordt verlangd, heeft
men de jury gevraagd enkele suggesties
te doen.
Laten we even voorop stellen, dat gecelversiering van groot belang is voor
het brengen van karnavalssfeer.
Een straat vol wapperende gekleurde
figuren, nodigt eerder uit om naar buiten te gaan, dan een stille onopgesmukte omgeving.
u rijst natuurlijk de \Taag: Hoe inoet
dat da n?
Op de eerste plaats moet zo·n \·ersiering de mensen aanspreken. Een paar
alonnen aan een vlaggema t i "el
· leurig, maar nog geen _e\ eh ierin .
Een paar aangeklede poppen t
n de
muur, geeft direkt al een h
"ndi:r
gezicht, maar er zijr
r m >gelijk heden. Met wat har
rd en ;empex is
een hele boel te bere ·en. H is ons,
ijdens de jurering, op e\-allen dat er
ms met eenvoudige middelen, erg
uke kreaties kunnen ont taan. voora l
aJ een buurt of straat een gezamenlij·ersiering maakt.
natuurlijk ondoenlijk om iede;-rijs te geven, maar het feit
iets van probeert te maken ,
·an 1 . !doening schenken.
Hi r . lgen en kele suggesties :
Prr beer eens een karnavaleske uiting
te geven van je beroep of hobby. Wat
dacht je van een lager. die zijn zelfportret buiten hangt met daaronder:
"Het varken i hier de baas'". Of de
metselaar die van tempex een grote
troffel maakt met het opsch rift: "Drie
dagen rust" . En de huisvrouw die een
grote schort buiten hangt met de tekst:
"Wie wil werken, kan hier terecht".
Je hoeft natuurlijk geen kasteel van je
huis te maken, maar tussen dit en twee
balonnen aan de oot, liggen nog on telbare mo elij heden. Het belangrijk ste is , dat je eedoet. Het .erh • igt de
sfeer en het . n de a :."." waar
die wezen m0t:·. .L naar buiten.
De jury hoopt dan ()( · van harte, dat
het dit jaar overuren moet maken om
alle gevels te kunn en beoordelen.

Strekelinnekes en
Strekels

SUKSES EN ALAAF.

''Strekel van 't jaor 1978''
.\s " kroikske" oit tilburg vandaon wier ik geborre
· · Krig veul van ons mam om m'n orre
Die ha zonnen hikkel
An al da gestrikkel
Ik ben toen mer froater geworre.

Zo kon 'k veul joar van m'n livve
M'ne taid an 't jong volk givve,
In de loop van de joare
Verloor ik wa hoare
Mer de "streek" zin blijkboar geblivve.
Wa mense toch deger beweren
Men is nooit te oud urn te leren
Mer wie van De Pil is
En van goeie wil is,
Zal 't "strikkele " nie kann e ve rleren.
Toen zeeë de Pilstrikkelprinsen
'"Hai krie ·ne plak" en da dinze;
In zulleke gevalle
Moet ik deger bralle ....
"gai strikkelt mer dur", joa, da zi nze .
Francino.

CARNAVALSVERENIGING~·
DE DURZAKKERS
Café Dennenlucht
~)
Langst raat 140 ,1

<

Carnaval 1979 staat weer voor de deur.
Als oud Prins is het voor mij niet moeilijk , aan het spontane Peelstrekelrijk
een dankwoord te richten.
In mijn proclamatie heb ik aan U de '
volste medewerking gevraagd, om carnaval 1978 te doen slagen.
En dat is gebeurd, zowel op het peuterals bejaardenbal, en daardoor hebt U
mijn zware taak voor een groot deel
overgenomen.
Ik hoop , dat het met onze nieuwe Prins
in de nabije toekomst weer gebeurt ,
dan zal carnaval 1979 voor U weer een
aangename dolle boel worden.
Hierbij wi l ik een woord van dank richten aan het Bestuur , de Peelstrekels,
Vorst Hein , Adjudant Harrie, Raad
van Elf, Dansmarietjes, Blaask apellen,
Veteranenruiters Deurne en Bu urtvereniging 't Hu ukske voor de geweldige
versiering , die zij had den aangebracht.
Als laatste wil ik onze nieuwe Prins veel
sukses en sterkte toewensen om dan samen met U terug te kunnen zien op een
geslaagd carnavalsseizoen 1979.
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exklusief dealer voor
zuid-oost brabant

ed. v.d. acker
helmond.seweg 4
tel 3019

KEUKENCENTRUM
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Voo r Uw wand en en plafonds natuurlijk naar

~330l

DE SIERPLEISTER·SPECIALIST

BLOEMEN êN
PL.AN1EN

R. v.MIERLD

LAAG 11\\ PR.U 6

Een vrouw die in verwachting is bestelt
in een zuivelwinkel één pond kaas .
De kaasboer vraagt haar: Moet U jon·
ge , mevrouw?
Waarop de vrouw zegt: "Ja , wat dacht
je, dat het soms een zweer was?"

Patient: Dokter , ik krijg elke morgen
tussen half zes en zes uur ontlasting.
Dokter: Nou, dat is toch prachtig man;
veel mensen zouden willen dat ze zo'n
regelmatige stoelgang hadden .
Patient: Ja maar dokter, ik word pas
om half acht wakker .

o.a.
Structuurpleister
Granietpleister
M inigran ietpleister
Rollputz
Reliëfpleister
Stone
Spachte lputz enz. enz.
werkelijk te vee l om op te noemen.
Voor vakman en doe-het-ze lver.
Text ielwandbek leding van Murlin-Tasso
Klassieke plafond en wanddekoratie
Loop vrijblijvend binnen

GRATIS DESKUNDIG ADVIES
Mag. en showroom:
Helmondseweg 9, Deurne
Tel.: 04930-6534-6113
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VOOR UW DAGELIJKS
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IJl ings ontboden dokter: Maar me·
vrouw, Uw man is dood vrees ik.
De doodzieke man met bevende stem:
ee, nee, ik ben nog lang niet dood .
De bazige vrouw: Bemoei jij d 'r niet
mee man, de dokter zal het toch zeker
wel beter weten dan jij, niet!
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Reglentent Carnavalsoptocht Deurne

De l{arnavalsoptocht:
Nu het karnaval weer in aantocht is ,
lijkt het mij goed, enige informatie te
verschaffen vanuit de jury.

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

Het doel van de karnavalsoptocht moet
zijn:
De toeschouwers een vrolijke, levendige en humoristische optocht aan te bieden, waarbij duidelijk en zoveel mogelijk de toeschouwer betrokken wordt
en waar bovendien de deelnemers zelf
ook veel plezier aan beleven.

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 afgesloten.

Voor de jury is het elk jaar opnieuw een
niet te onderschatten opgave om iedereen die meedoet op de juiste manier te
beoordelen, hoewel ik geloof, dat mede
door het jureren en de interesse van elke deelnemer voor het karnaval, de optocht voor de toeschouwer steeds beter
wordt.
De uit 8 personen bestaande jury, beoordeelt de optocht gedurende de gehele tocht, van begin- tot en met eindpunt. Belangrijk is dan ook dat de
deelnemers tijdens de gehele tocht duidelijk presenteren, hetgeen zij uit willen drukken.

4. In alle gevallen dienen de deelnemers, door de politie, optochtcommissie en orde commissarissen (herkenbaar aan gele band ) alle bevelen gegeven in het belang van de openbare orde
en de verkeersveiligheid, onmiddellijk
op te volgen.
5. De bij en krachtens de Wegenverkeerswet gegeven voor chriften dienen
in acht te worden genomen.
6. Voor ongevallen tijden de optocht is
Stichting "De Peelstrekel " op geen
enkele wijze aansprakelijk te stellen.
Gebruik van alkoholhoudende dranken door bestuurders van voertuigen is
verboden.
7.

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

De jury gaat te werk als volgt:

Geachte
vfa·~
~~ ~ ~
-l{arnavalsvrienden, .
-::-<-".
.

.

/'

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).

Nu Karnaval weer nadert is het wel
eens goed dat er iets geschreven wordt
over de activiteiten die zo al met Karnaval gehouden worden in Deurne.
Een van die activiteiten is wel het gezamenlijk afhalen van de sleutel op het
gemeentehuis van Deurne.
Toen voor 3 jaar terug het initiatief
door "de Peelstrekels" werd genomen
had niemand ook maar durven te denken dat dit gebeuren tot zo een groots
feest zou uitlopen.
Nu men er in geslaagd is om, na een
wat moeilijk begin, na 3 jaar alle Karnavalsverenigingen uit heel de gemeente er bij te betrekken kunnen we terecht spreken--v!fn een waar karnavaleske happening. Is men ziet dat er 7
karnavalsverenigingen met hun volledige Raad van Elf, Dansmariekes en
Muziekkapellen uit alle straten de
Markt optrekken, dan is dit niet alleen
een lust voor het oog, maar dan kan
men zien wat voor karnavalsverenigingen Deurne rijk is. Mag ik bij deze aan
U allen vragen om dit jaar er eens te
komen kijken om de verenigingen te
stimuleren de.ze mooie traditie voort te
zetten en zo op deze manier de goede
onderlinge samenwerking nog beter te
maken.
Met dank voor de plaatsruimte en tot
ziens op 24 februari;

13. In gevallen waarin dit reglement
niet voorziet beslist het bestuur van
Stichting "de Peelstrekels".

M.A.C. van de Kruys,
voorzitter Stichting
"de Pottenbakkers".

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.
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een puntensysteem van 1 t/m 10 waarbij een vermenigvuldigingsfaktor wordt
toegepast.
uitvoering:
vermenigvuldigingsfaktor 2
aktualiteit :
vermenigvuldigingsfaktor 3
karnavallesk:
vermenigvuldigingsfaktor 4
Bovendien zal er op toegekeken worden dat iedere deelnemer de gehele
tocht uitloopt of zit, bij het voortijdig
verlaten van de optocht wordt men uitgesloten of heeft er een puntenvermindering plaats.
De optocht wordt verdeeld in:
grote wagens
kleine wagens
grote groepen (vanaf 8 personen) begeleiders niet mee tellen.
kleine groepen (2 tot en met 7 personen) begeleiders niet mee tellen.
individuelen
Namens de gehele jury wens ik U allen,
toeschouwers en deelnemers een fijne
optocht en veel plezier toe.

Route Grote Optocht
Opstellen: Tramstraat - Derpsestraat.
Stationsplein - Spoorlaan - Stationsstr.Markt - Kerkstr. - Kruisstr. - Zandbosweg - Houtenhoekweg - Heuvelstr. Lage Kerk.
Ontbinding v.d. wagens: Kruispunt
Lage Kerk - Liesselseweg - Hoge Weg Martinet wagens mogen niet de Martinetstraat in . Alle anderen moeten de
martinetstraat in en ontbinden op de
markt.

@'~ ~~~.,,,q_;.-~~-~~ ~~~~~~ :;~~:~·

~~~>!t~·~t,.,-:-~~@~~~~:~~~~~~~.t~~~~~~
Inschrijfformulieren en nummers afhalen bij: Fr. v.d. Kerkhof Slagerij, Kerkstraat 15
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Voorzitter:
Th. van den Acker

Showroom:
Geijserstr 1 DEURNE
tel.5087
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Asfa lteringen
Rio leringen
Grondwerken
Bestratingen
Erfverhard ingen
Alle wegenbouwkundige werken
Wenst all e Peelstreke ls en Streke linnekes
een p lez ier ig carnava l
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Carnavalsgedicht van de
leidsters.
Nu de slee is opgeborgen op de zolder
komt er weer een tijd van leuke kolder.
De kleuters halen de carnavalskleren voor de dag
en spelen daarmee, als het van u mag.
De kiel van pa tot op hun kuiten
en dan trekken ze nog van die rare sn uiten.
Ja , plezier beleven ze wel hierin ,
en daarom is carnaval zo naar hun zin.
Carnaval, een feest van leut en lol,
daar is de mond weer helemaal van vol.
Ook onze school doet intens mee aan dit feest,
zoals het ieder jaar weer is geweest.
Wij wensen allen een prettig carnaval
maar maak het niet ál te mal.
Kleuterschool Pastoor Jacobsstraat.
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TELEFOON 4000 b.g.g. 3699

TANKSTATION: Autofood merkbenzine met 5 cent korting + spaarstempels, een volle kaart is f 5,- waard. - Diesel - 2-taks.
QUICK-SERVICE: voor al Uw reparaties.
AUTOWASSERETTE: Uw wagen nu ook van binnen schoon met
onze nieuwe stofzuiger.
ACCESOIRES: tegen de laagste prijzen.
BANDENSERVICE: met 50"/0 korting en meer. (Vredestein, Fulda,
Good-Year, Veltro). Michelin met 30"/o korting.
ACCU'S: met 40"/o korting

+

18 maanden volledige garantie.

TAXI: ook voor alle ziekenfondsen.
oo Kt ~cle."' <:> d..., c,,...,.."' AAta.I o à<:UJ t.V'I

Geopend van 7 .30-22.00 uur; ook zaterdags
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frikandellen,
vleeskroketten,
goulashkroketten,
hamburgers,
gehaktballen,
bitterballen, loempia's,
bamischijven,
nasischijven, saté met
saus, worstebroodjes,
turkey-sticks,
huzarensalades en nog
veel meer.
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Danstnarietjesconcours
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Voo r de zevende ma a l in successie orga n isee rt o nze Carn ava lsve reniging ee n
toe rn ooi voo r D a nsma rietjes.
De bela ngs tellin g voor d it p rachtige
sc!io uwspel groe it ieder ja ar wee r alhoewel de mense n uit o ns eigen
Pee lst rekelrijk toch nog eni ge d rempelvrees verto nen . d it ho ud t in grote m ate
waa rsc hijnlijk verb a n d met de o nbeke n d heid van zo' n gebe ure n .
D aa rom hiero nd er enige uitl eg ove r
hetgeen zich afspee lt . Het toe rn ooi
bestaat uit twee gedee lte n . n l. 's m iddags het optreden va n juniore n en 's
avo n ds de seniore n .
Ieder gedee lte heeft ee n o nde rve rde lin g
in in div id uelen , paren en groepen . De
jury bestaa nd e ui t 6 perso ne n beoo r dee lt iede r o pt reden na ar a lge mene indr uk, techn iek en inh o ud.
Vo lgorde va n opt rede n geschiedt doo r
lo tin g.
W a nn eer 's mo rge ns de da nsm arietjes
m et hun Ca rna va lsve re nigin ge n , bl aaska pellen en supporte rs arrivere n bij de
Vi ersp an. begin t er wee r ee n uni ek eve ne ment in het progra mm a va n Sti chti n g De Peclstreke ls. Daaro m St rckelinn ekcs en Streke ls brengt op w ndag
18 feb ru ari ee n bezoek aa n d it toe rn ooi
en vergeet voo ra l Uw k indere n n iet .
voor hen wor dt het ee n o nve rge telijke
dag.
Nadere bij zo nde rh eden vo lge n nog via
Pers en raa m affiches.
To n Markh orst.
~C_o?~>_c";.s:1'>,'-'-~' :'~' ~< 0o~<<>~( ;~ ,_ ,...<_"~< ''. ~

~~~"lf.'!5!".'Y"'~"Y::.."Sf"--V

Age nt : Waaro m reed U 80 km . in de
bebo uwde ko m ?
Auto mo bili st : Mij n rem men werke n
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Bijvoegsel van
Getneente (t )huis
mer ken k unn en alsnog rec la meren .
Bu rge mi ster en
bekend:

Wet ho ude rs m ake n

Het neie ge mee nt ehui s kum p t te ligge
aan de H aspc lweg

ni e t e n o m gee n onge lukk e n t e m a ken

Bczwaor -sch riftc voo r A,woe n sdag in

wil de ik zo snel mogelijk t hui s zijn .

te d ienen .

-

Het li gt in de bedoe lin g de Vie rspa n in
de toeko mst te geb ruik en a ls veem a r kt. Ech ter de bo nd va n d ieren besc her me rs maa kt nog bezwaa r tege n
de vrn t il at ic.

De V.V.V. in Deurne vre ugt ca nd idate n vur me ugc likke o pvo lge rs van
G ra rd Sientj e. D it vu r De urn e pro mo t io n . Goede h u isves tin g ve rzeke rd.
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"HOF VAN DEURNE"

Eign: A.w.d.Boomen
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l'Dorstvlegels
~

len

IVIegelinnen

•

1Hé, h é, wat duurde 't la ng voordat 't

~ 20 januari was e n dan tege n niem a nd
tets moge n zeggen.
Il Ik was zo bang , d at va n wege .t wee r
ni e mand w u komen, m aar toe n ik dan
• e ind e lijk tdt m'n _ve rm o mming wa: geho lpe n. e n tk Julli e allemaal zag, vie l er
' n pak van m'n hart .
' Zoveel bijva l h ad ik ni et verwacht. en
ik d a nk jullie hi ervoor h ee l hart e lijk.
•en ik b e loo f dan ook alles in 't werk te

l

ll

1
1stellen,

'
1
•

1

t

Beste Dorstvlegels en Dorstvlegelingenl
•
Als Voorzitter va n de Ca rna va lsvere ni g in g graag e nk ele woo rdjes van mij in
deze kranL
Alleree rst •' n woo r d van dank aan allen.
die het voo r de Vlicrdense Ge m ee nsch ap 1mogelijk h ebbe n gemaak t o m
o naf)!;t:broke n 5 jaar lang ee n Ca rna vals program te hebben geo rga ni see rd
in h et Dorst vlegelland.
Dank aan allen voor d e fin a nci eë le
steun. Zo nde r steun van U allen was
dit o nmoge lijk.
Hopende da t wij met onze nieuwe
Prins, e n m et Uw aller ste un erin m o ge n s lagen er weer een echt Ca rna val s feest va n te m ake n in ons Dorstvlegelland.
Voorzitter
J . P . Lijt e n

Ca rn ava l 1,979 st aat weer voor de deur
e n wij zullen met z 'n allen e r wee r een
gezellige tijd van m oe ten maken .
Ik wil we l eerst onze Ex -Prin s Frans 1
hart el ij k da nk e n voo r de m anier
waarop hij het Dorstvlcgelland h eeft
geregeerd .
Wij hebbe n nu o n ze Se Prin s al wee r en
ik wens h e m een gezellige tijd toe.
waaraan ik nie t za l t wijfelen . Ik hoop
da t ied e ree n h e m za l ste un en e n sa m e n
m et h e m en de Raad van Elf er weer 3
do ll e dagen va n zullen maken . Ve rder
een woo rd van dank aan het best uur
voor he t vertrouwe n wa t ik dit jaar
weer he b gek rege n . En ik wi l trnslotte
iedereen hartelijk danke n voor de weer
toegezegde medewerking.

Ik ben iedereen o nt zet te nd dankbaar'
d ie aan d ie gewe ldige Carnava l van
1978 hebben m eegewerkt. Het wa s
voo r mij ee n onve rge telijke tijd. Het t
bestuur. Vorst Pi e t. Raad van Elf. de
Hofkapel.
Ho ffotograa f Frans . de
buurt voo r de gewe ldige versier in g b ij
mijn \\·oni ng. e n verder a lle medewe r· •
kers d ie waar ook hebbe n meegewerkt
o m Ca rna va l 1978 te doen slagen. Allemaal hartelijk dank.

P. Aldenzce
Vo rst v. d. Dorstvlegels.

/\laaf Ex- Prin s
Fran s 1

·-·-·-·-·--'-· -·-·-·-· -·---- "

1

•

1

1

'1

.

Ik hoo p dat de ni euwe Prins clc.: ze lfde
steun krij g t als ik . en dat Carnava l
1979 ee n gewe ld ig jaa r en een groot
s ucces mag worden. Ik wens a ll e Dorst - •
vlege ls en V lege linn e n veel plc.: z ie r en
veel leut toe bij Carnava l 1979.
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0. 1~1 met carnaval ' n ~' aa rdig
Prin s te zijn voo r allen. over wie 1k za l
•komen te regere n . Met zo ' n Best uu r. •
'n Vo rst, 'n Ra ad van Elf. e n ' n Ho fka . pel, e n zeer zeker m e t jullie ste un. za l
" dat zeke r wel lukk e n want:
Goo i_a l
daagse banden los.
' me t JUiiie Prms den Bos
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CARNAVAL
..
de
_ Elk-jaar is ~
er ook op Het R tjtven
vrolijke, uitgelaten sfeer van een heleboel kinderen , ouders en medewerkers , die samen Carnaval vieren .
Carnaval vieren betekent voor onze
kinderen luisteren naar de muziek, kijken en volgen van bewegende mensen,
maar ook zelf meezingen , dansen en
springen en natuurlijk genieten van extra traktaties.
Voor de ouders en de medewerkers
geldt precies hetzelfde ; zij genieten sa men met de kinderen. Veel vreugde be-

leven zij ook altijd aan het bezoek van
verschillende
arn avalsverenigingen ,
o.a. de Peelstrekels, compleet met
blaaskapel, dansmariekes en bestuur.
Zelfs het uitwisselen van onderscheidingen is elk jaar vaste prik . Altijd zijn
die bezoekjes weer hoogtep un ten tij dens de Carn aval op Het Rijtven.
Een boerenkieltje hier , een clowntje
daar, een snorretje , een blosje en wat
psoretjes , ALAAF!
Ja , 't is heerlijk om te zien hoe de kinderen in hun eigen wereldje Carnaval
vieren.
Dus vieren wij Carnaval , elk jaar weer!
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De prinsen vinden het rijn om vanaf hun p insenwagen de kinderen te
trakteren in de vorm (zoals gebruikelijk r ens.de optocht) van strooien.
Het is wel leuk en aardig om deze kindere e zien hollen en tollen om
die snoepjes te bemachtigen maar wij vin n dit levensgevaarlijk.
Wij doen een oproep aan de ouders dat zÛ f Org dragen voor deze
kinderen gedurende de optocht dat ze tocli "n ieder geval aan de kant
blijven staan. Want nog de Prins of bestu van welke carnavalsvereniging dan ook kan deze verantwoordi g dragen.

b

J. van Aerle .

Koffieconce1
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Een kopietje
is gauw gemaakt.
Druk op de knop.
Klaar.
't Assembleren van een
kopieerapparaat betrouwbaar,
hoge kwaliteit, veilig
vergt meer zorg en tijd.
In Venray
weten ze er alles van.
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We pikke d'r één, we pikke d'r twee 't gitt'r wir tége

l

Op 't strèkelsbal t'is Lust(r )urn Karnaval

r
•

We pikke d'r één, we pikke d'r twee 't gitt'r wir tége

•
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In iedere kroeg .. """het wordt wir knal
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Vers
Reeds twintig fijne jaren viert Deurne karnaval
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Komt jong en oud tesamen op ieder strèkelsbal
Al dreigt thans de malaise we blijven blij van geest
En vieren graag tesamen dit mooie Lust(r )urn feest

.- eer IJ zo'n
koffie-concert . Daar \\ a
r ·uffrouw
helemaal alleen aan het z:r.
Terwijl
ze zo bezig was ging ze :1 een enorm
omhoog met haar stem . ai f ze haar
vingers aan de koffie verbrand had. Ik
schrok zo , dat ik me ver li ·re in de
koffie. Ik begon te hoe · n e te
proesten in de maat van ht:· lied, d t
d ie juffrouw zong en mijn vri
-1 pte
me in diezelfde maat op de ru .
Sinds die tijd krijg je nog a . n in de
pauze koffie aangeboden. Dat h t
dan ook koffie-pauze , of sch~ ttijd.
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niet geparkeerd worden.
.
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waar de optocht doortrekt
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Tijdens de optocht mag in die straten

(~~\.~
--:···

-

·"

'.)llili

r

(_ .:~}
,.r• ;: J~

r:~~

' Ch

1
~~~~~
vg~~,~~~ï~~~fd
:
·
~
~,-~~ro1f~~
Cü~ft~
~~fÎ.~
("1_;:r,~: ~)~ -,, i', ·-1 ;;~~ - - ~~~':;!/'
.;~.. ,_., "-- . '}...~~ '-•:\(~~:::'! ~·
- ~/"\,\2"..i;~)
~"--. .:~\_:f"_,_'J .".:/ -K)..,.:~~-~- -~~~
~ · _ T"11
ç"' 6'V
•-li~f"
' \__'<

~;.

~ -.;_ _

·"

·-- ~

~

. . . _".;

--

--

,--

j:

.

1-JI
~

-

•

·-

(')/

·,'-

1

" \

1

l, l1

1

BOUWBEDRIJF &
SCHILDERSBEDRIJF
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DEUREN, KEUKENS &KASTEN
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ne gek zit voor de wasmachine en
staart in het ronde venster. Komt er
ee n tweede gek aan. En wordt de
voetbal-wedstrijd
al
uitg ezo nd en ?
Neen zegt de ander gek, dat duurt nog
eve n . Eerst lat en ze zien hoe de shirtjes
van de spelers gewassen worden.

iJ!aLet's swing again
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W ellicht zuil U zich afvragen, wal
heeft dal ~wingcn met kurnaval te ma ken . En terecht. Maar een aktief
groepje uit onze karnavalsvercniging
"De Pee ls! rek els" wil U laten swi ngen ,
niet met karn aval, maar op zaterdag
21 april a.s.
H el comité Ballroornd ancing heeft na melijk voor die datum het beste op
dixielandgebied wat hi er in Nederland
voorhanden is kunnen kontrakteren en
wel The Dutch Swing College Band onder leiding van Peter Schilperoort.
Deze band heeft zowat in alle landen
van de wereld grote jazz-concerten ver-

zorgd mei zeer veel sukscs. Wij zijn
daarom erg tro ts . dat dit orkest van 7

personen voor de eerste keer in Deurne
komt spelen en wel voor het verzorgen
van ee n dansavond - op zic h een uni cum - daar ze meestal concerten in
schouwburgen en thea!hers houden.
Om de all-round dansers ook nog aan
hun trekken te laten komen en tevens
ter afwisseling van de Dutch Swing
College Band is bove ndien nog vastgelegd voor deze avond het suk sesork est
van het vorige lenteba l "Kwartel
Oriëntal".
Deze happening zal gehouden worden

u~~-3€-~

in de zaleil van gemeenschapshuis "De
Vi e r ~ p:111" in n1 ~ 11rn e. Aanvang 20.30
uur.
De kaarten , à raison van I 15, - per
persoon , kunnen vanaf hed en dagelijks
bij "De Vierspan" worden gekocht.
Haast U. want de belangstelling blijkt
e norm Ic zijn!
Nam ens hel comité"Ballroomdancing"
wensen wij U een gezellig en ontspannen karnavalsfeest toe en tol ziens op
het grote lente-jazzba l op 21 april.
"Comité Ballroomdancing " .
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het is weer eens carnaval
je hoort niets clan gekke dingen
heel rare liedjes zingen
plezier en jo li g overal
iedereen gaat carnaval vieren
door zich zo op te sieren
men kent zijn buurman niet
het is ge k al wat je ziet
soms zie je een grote wagen
die alleen maar ge kk en dragen
je ziet zovee l leuke dingen
van allerhande wijsjes zi nge n
maar opeens daar is de prins
nee, kijk nu even niet naar ginds
want die prins mei zijn gevo lg
gooit snoepjes voor het jonge volk
het zijn geen zachte. reken maar
mi ssc hi en zijn ze nog va n vor ig jaar
maar ja de prins geeft met gu lle hand
hij moeit zich niet met rang of stand
die heeft misschien een harl van go ud
en hopelijk wordt hij ook eens oud
want ook bejaarde mensen
hebbrn zeker heel veel wensen
beleef carnaval vrolijk en nel
ga clan woensdag je knipbeurs wassen in de klarinet.
Mevr. v.d. W, 82 jaar.

/

')_

1

1'

I

l

'
"
'
---~
MUUR

T'E
'1ANGE l

4>

_-_

.

-

.

?."""' "

--- ==.::.:_

- ·---- ·-- .·-

(Á""no..\I~[ 3tztl!L:9 ~ 9ewóo\1.

tm~arn;

-nu T-Ruus
~'roo ""'
Of c2-rt
VO.."'-

Vd\1

~~OO@~§fhl

')

'sm~dl.M,9S i tot il.UU-'5~~
~a.~~i J~l'"t <ie 1)tsco i"rldt1

UW ADRES VOOR:

110

Sri U .:-b loeme-n

ko.~'2-t' -

flo.\"lt~

~1

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN
ADVIEZEN
PERSOONLUKE LENINGEN

~
j

''NOVA VITA''
••
ASSURANTIEN B.V.

VETD~T'R'S
~~
tel~ 1102- ~

KERKENDUK 12 - SOMEREN - TEL. 04937 - 3333
\

Eene mens, dè ha zoveul laas van diarrhee, dat tie den helen tijd in z'n
boks dee. Den dokter had 'm per ongeluk kalmeringspillen gegeven. Nao een
paar daog kwam den dokter diee mens
tege en hij vroeg, of hij nog veul in z'n
boks dee.
- Jao , zeet tie , dat wel , maar het kan
me niks mee schillen.

Autobedrijf
Merc.edes- Ben:<..
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Dit is de nieuwe
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wandbekle~.
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ontwikkeling in virÏ.yl wandbekleding.
Door de "diepte-struktuur" betekent deze
kollektie een welkome aanvulling
van het Vescom-programma.
Kenmerkend voor deze fraaie strukturen
(5 series, 44 kleuren) is het opmerkelijke
reliëfeffect.
Kollektie no. 12 neemt de plaats in van
kollektie nr. 6. Het complete Vescom
wandbekledingsprogramma omvat thans:
de vinyl kollekties nr. 8, 10 en 12;
de textielkollekties nr. 5, 7 en 9.
Vescom wandbekleqing wordt geleverd
door Forbo-Klewabo B.V. (03404 -11944),
Firma H .F. Laus (070 - 609913) en
Wyers Woningtextiel B.V. (020 - 26 24 24).

telefoon 04930 - 5833

~

spreekt enen Helmonder zo
slecht Nederlands? Omdat er teveel
werkwoorden inzitten .

J
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B.R.S.

Voor goede betonwerken,
dan goedgekeurde betonmortel van

BETONCENTRALE
R-AIJMAKERS SOMEREN
Kanaalweg 8- Someren - Telefoon 04936 -1065

Ook alle grondwerken worden door ons verzorgd.
Leverancier van alle bouwmaterialen.
Het goedkoopste adres.

RAIJMAKERS LEEN EN B.V.
\JERl<OPER: H.V" o. SfE.!lH

letrc95t.f6o 9~

Te.J.2.554

Houtbroekdijk 18 - Someren
Telefoon 04937 -1216
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Bedelaar: Heb t U gee n o ud pak voor
me . Menee r '?
Antwoord : Waarom. is 't pak dat je
aan hebt clan nog niet o ud genoeg?
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Ein ve urcleil hé de wi nt erdag: ga i wor
11 ic dur de bije gestokc .
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· Zeg kund e me zegge hoc lao t 't is? .
- wat da n , no u subiet'?.
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aan de optocht mogen geen
tweewielige motorvoertuigen deelnemen
o.a. brommers, motor met zijspan enz. enz.

Ouders laa t uw baby . a ls hij een mu seale aa nl eg heeft nu reeds in sch rij ven
voor de jeugd-harmonie, dan heeft u
een klein e kans , dat hij. o f zij. in het 6e
jeugd-orkest nog tub a of bas kan spelen. Fluiten en klarinett en zijn reeds
volgeboekt. Trommels, ra mm elaars en
bro mto llen zijn helaas uit de orkestra-

As ge nie mee doet an den optocht,
doe dan ne keer gek an de kant
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V~~g: W;arom zit er wate/in. 't..
naal?
Antwoord: Anders stoft 't zo als er een
schip doorkomt.
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' n Bee t.je oudere recht e r di e a a n zijn
·
pe nsioe
n toe 1· s: "N u 1i e b t
m1J steeds
staa n zeggen dat U maar éé n broer
hebt e n no u komt Uw zu ste r beweren

Rec ht e r : Uw vrouw besc huldig t U ervan dat U 1n 6 maand e n ni e t tegen
haa r hebt gesp rok e n . Wat hebt U
daarop te zegge n ?

dat ze_e r twee heeft..
Hoe 1. 1t dat no u precies ?

M an: Ik houd er ni et van ie m a nd in d e
re de te va ll en.
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Een Belgische en een Nederlandse parachutist sprongen naar beneden. De
parachute van de Hollander wi lde niet
open gaan , waardoor hij de belg voorbij ging.
De Belg riep : gaat 't om wie het eerst
beneden is? Dan doe ik dat ding ook
af.
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VUR LUXE" EN HUISJ-IOUDEL!Jk'J
VuR SolA EN GOEI GERIDSCHAP.
VuR SCl-lAT.5E Hl SC~OEN,
V~ SC~lETGEWE)'R EN LUC'4TPISTOOL.., B IJ

WALKf:R- lNTERNAîlONAL
DEURNE
TELEX !;IL,7.ö

TEL

W. v. Griensven

Li B 84

POsrsus ~6

boek· en kantoorboekhandel
kantoormachines
kantoormeubelen
kopieerinrichting
drukwerken

àt10LEN5TRAAT

molenstraat l
deurne

t"1. 04930-2561

~
22::
ç:;%§§t
Kunsthandel
H. Goosens-de Vet
Molenstraat 25, tel. 2305
Uw adres voor schilderij en en
andere wandversiering.
Grootste sortering exclusieve
geschenken.
Wij 1erzorgen ook al Uw inlijstwerk.
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be.\:er-e.. ~urKen

leuk«. loge pr~-5
Ho\en~lr. .l\bÄ

P. SCH\KS
Grocrl-handel
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DEURNE KERKSTR. 1
Uitgebreide collectie
De laagste prijzen
Al leen tevreden klanten.

Onderwijzer: "Jantje, a ls jou moeder
mij tien gulden schu ldig is en ze geeft
me er twee, hoeveel krijg ik dan nog?"
Jantje: "Niks, mijnheer"
Onderwijzer: "Jij kunt niet rekenen.
Jantje"
Jantje : "En jij kent mijn moeder niet,
meneer"
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'n Gast, die toch a l niet zo verschrikkelijk we lkom was, zegt bij aankomst op
't feest tegen de gastheer: " Ik heb mijn
vrouw maar meegebracht"
Komt 't antwoord van de gastheer:
"Ja, 'n ongeluk komt zelde n alleen"

Rechter: Bekent U de diefstal, verdachte'?
Verdachte: Nee, edelachtbare.
Rechter: Bent U al eens ooit eerder
veroordeeld?
Verdachte: Nee edelachtbare, dit is
mijn eerste diefstal.

'n Man die nu niet direct knap te noemen is vraagt aan het loket op 't sta tion: "Mag ik een hondenkaartje
a.u .b.?"
Zegt de beambte: 't Spijt me meneer,
maar U zu lt a ls gewoon passagier moeten reizen"

Rechter: Waarom hebt U de tweede
diefstal gepleegd nadat U van de eerste
bent vrijgesproken?
Verdachte : Om de advocaat te kunnen
betalen, edelachtbare.

Vader: "Heeft de meester gemerkt dat
ik de sommen voor je gemaakt hebt?"

Onderwijzer: "Hoe heet het dier dat
ons de melk brengt, Marietje?"
Marietje: "De melkboer, meneer"

·j .

1)~

Rechter tot eerste verdachte: Wat deed
U op de avo nd van de l 2de Mei'?
Eerste Verdachte: Niets, edelachtbare.
Rechter tot tweede verdachte: En U?
Tweede verdachte: Ik hielp hem, edelachtbare.

Onderwijzer: "Wann eer ontstaat er
een lu chtledige ruimte , Kareltje?"
Kareltje: "Als ik met mijn band in een
spijker rij, meneer"
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M. v. Doorne Wolfsberg
N.O. v. Emden (/ysiotherap.)
Ton Hartjens Uotograc{/Î
Harotex (confectie)
P. Smetc (stuc.)
J. Vermeer (dierenarts)
L. Verhees
P. Vugts (/ysiotherap.)
P. Vink (Bio Vink) (red.)
Dr. H.J. v. Doorne
Hoogeveen B.V. (appendage.fabriek)
Pierre v.d. Kerkhof (kegelbanen)
Mevr. Hurkmans
Harry Kuypers (e/ec. bur.)
Dr. R. Wennekers (arts)
Slagerij Keuten
Hoe ka B.V. Deurne
J. Geraerts (schilderbedr. v. Bussel
B.V. Deurne Beek en Donk)
Rijnders B.V. (ass. kantoor)

P. v. Leest
Dr. S.H. Lim (nare.)
Rabo bank Deurne
Mej. A. v.d. Broek
W. Bijsterveld
Drukkerij Nies
Osbo Deurne
Amro Bank
H.P. Kusters Someren
Lichteveld v. Deursen
J. Leenders
J.E.M. Eijsbouts (ass.)
W.L.J. van .Deursen (oud weth.)
W.F. v. Doorn
Dr. J.G.N. Snijder (chirurg)
Ir. J.F.A. Leesberg (architekt)
Dr. P. v. Wijk Int.
A. Fransen (houthandel)
Relatie Senice
M. v.d. Broek (architekt)
Bavaria Lieshout
Th. Coppus

Markhorst, (steenhandel)
P.M.B. Spoelstra
A. de Groot (tandarts)
W. Hendrix
J. Hendriks
De Koster (dirigent)
H.P.J. Motké (apotheek)
C.W. Brood (econ. dir.)
W. Coonen
G. v. Dijk (groenten en .fruithandel)
Ir. H. Dille (architekt)
J. v.d. Eijnde (lederwarenlscho e11en)
G.W. de Groot (dierenarts)
J.A.M. In 't Groen (apotheek)
M. van Teeffelen
L. van Veggel
J. Vermeer (dir. B.L. 0.)
P. te Walvaart (account:a11t)
C.A. Wouterse (A.B.N.)
R. van Moorsel (stuc.)
F. v. Tilburg (dierenarts)
C. v. Laarhoven (weth.)

Zoontje : "Ja , hij zei dat er zoveel fo uten in zaten dat ik ze onmogelijk zelf
gemaakt kon hebben"

De onderwij zer legt uit : "Een anonymus is iemand die onbekend wil blijven" Er word! ge lach en achter in de
klas .
De onderwijzer vraagt : "Wie lacht
daar?"
Antwoord : "Een anonymus, meneer"

OFFICIELE

DATSUN
DEALER
omgeving Deurne
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Vraag : Weet je het versch il tussen een
war me bakker en een koude bakker?
Antwoord: Een warme bakker leeft
nog.
Vraag: Weet je wat 'n beetje onhandig
is?
Antwoord: 'n Tandarts die met zijn
been trekt.

Onderwijzer : Jantje, leer jij wel wat?
Jantje : Nee meneer, ik luister naar U.
Onderwijzer: "Waarom heb ik jou
kleine domkop ge noemd, Pietje?"
Pietje : "Omdat ik nog niet zo groot
ben als U meneer"
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electro-techniek
MANDERS
t1&LHE2ERWEG 7

Te:L:

BAKkER
VAN

ïël..2.715

DE

309!1

VJAL-S-

BERG

Spouwmuurlsolatle
Dubbele
beglazlng
VAN LEEUWEN·
TUERLINGS BV

\.>ILO E GE HEEN
kouPE OP UN
ANOeR kUUSk'E
VER.kou PE CAN
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kuV'e ~VI "t sd1eelt
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H\\. Ll SEC>A.\K

De neie inspecteur van de pliessie had
in de krant laote skrieve dat hij demonstraties niet erg vond. Nou die hé
goe Julie. In Deurne heb ik nog nooit
een demonstratie gezeee, behalve dan
de Carnavalsoptocht.

~ NN1!Hl!A. •Tl MMl!RHAN

Tf;~ ~.59

HE'Ml!L.A..ll~seweGt

_.&

Zeg visman; Die vis die je me gisteren
verkocht hebt, was helemaal niet
meer vers.
Maar mevrouwtje, de vorige keer heb
ik u al gezegd, dat u die vis moest nemen. Maar toen wou u niet.

uw

Üilne
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ol.S

Reeksenakker 8 Deurne
lel -04930-4113

loD 1'I ~7~RONûWEf'.lKE. t-t
.KESSEL 1

K~AAN ~t'f lRADSéHóP
V~RHllU11.

ER\V AR\1\NG

b.v.
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WILT U
DE: G~E:Lë
ZO~EQ'N

TUIN VAi-(

BI.OEH EN
DAN

B!J:

J.v.d. Eikhof
SPECIALITE1r; GiÄQANIUMS·

FlJCi-.1AS

tel: aa62

- Kunt u mij iets meer over die man
vertellen, die op de betreffende
avond u aanrandde?. vroeg de rechter.
- Ja , edelachtbare, Hij rook geweldig
naar alcohol.
- Dat is niet voldoende. Ik wil meer bijzonderheden weten.
- Ik geloof, dat het whisky was.

...

'-------------------------------------
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BOEREN BAL

DONDERDAG

K.AP.NAVALSDAGEN ORkESTEN:

T!JDEN5 DE

REFLEX''
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eo de
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"
NAANOAGS-DINS.PAGi5 MET kARNA\fAL

MATJNEE
MIL~EZERWEG

2

TEL:

2.J?,78

Oud-Hosbengels' Visioen

Een fantasieverhaal
Het was niet gemakkelijk de zaal binnen te dringen. Maar toen ik ee n tijdj e
bij de in ga ng had staan wac ht e n . om er
toch nog op een vrij rede lij ke manier
binnen te raken. kwam e r, godda nk ,
een flink e vent aanzetten, ee n stevig uit
de klauwen gewasse n kerel. ee n beetje
krap in de kleren e n ruim in het vet.
H ij schoof iederee n die n aar buiten wi lde. met zijn bulldozersgewicht aan de
kant en stapte, me t veel minder inspanning dan ik voor moge lijk gehou den had , de dre mp el over. Ik sc hoof
m e teen achter hem aan e n li e t me mcczu ige n in zijn slip-stream.
Ik probeerde de zaal te overz ien voorzove r dat gin g e n ik begreep metee n
rial ik r.r. n Yf'f'r rnnfnrtabc lc p os itie
had. verge leke n bij alle andere aanwezige n . Zij zaten samc ngck lit op ee n
hoop die zich alleen m aar bewege n kon
in éé n gewe ldige deining, als een ver ward kluwen. Elk individu ee l geb ruik
van lede maten lee k uitges lo ten .
Aan passeren hoe fd e ik voorlopig ni e t
te de n ke n. zo lan g de ma ssa zo dicht o p
e lkaar ge propt bleef. Toch was ik ni e t
va n plan de he le avond achter de rug
van Dik Trom of hoe de wegbereide r
ook hete n mocht, door te brenge n. Hij
bood m e wel vee l bescherming , maar
voor de rest viel er weinig lo l aan te be leve n . Nau we lij ks was die gedacht e
door mijn hoofd gegaa n of ik werd
overrompeld door ee n groep dwarsliggers. Kenn e rs van de Pee l en o m st reken wete n natuurlijk dat die mensen
uit Nuenen moete n komen . Voor ik e r
erg in had. verdwee n ik in de m assa e n
werd ik opge no me n in de kolkende beweg in gen, de in ingen e n zwa lpingen
va n deze woeste lingen. Het had geen
enkele zin me tegen hen te verze tt e n .
Int ege nd eel. tegendraadse bewegin gen
zo uden er slec hts toe leid en, dat een
arm, voet, been, bil of dij o ntwricht
zo u raken, uit de ko m zo u sc hi ete n of
in het ern st igste geva l zo u worde n afgerukt . Met ge latenhe id li e t ik Nu ene n
Dwars begaa n, eigenlijk moet ik zeggen Nuenen Dwers. Ik werd gewrongen
en geperst. Na tte ruggen, vochtige oksels, bezwete gezichte n, deinende voorgeve ls met en zo nd er doorkijk: doo r
o m stan dighede n kwam ik ermee in
aa nrakin g. In minder dan geen tijd
leek a ll e stroefheid. a ll e o neffe nh eid
van mijn lijf weggeslepen , platgewalst
e n draaide ik mee als een soepe l rade rt je in de grote m ac hin e ri e. Want bijtijds
had ik beseft, dat ik me ma a r moest
m egeven . me moest laten meede in en
en meeva ll e n op de cadans va n de
groep. Dan li ep ik geen risico o m onder
de voet ge lope n te wo rd en en er gebutst. gekne usd. besc hadigd or verkreukeld uit te komen.

Van hore n zegge n wist ik dat er gewe ldig ge host werd in deze zaa l. Maar de
voorstelling die ik me telk e ns bij het
ho re n van dat verhaal ge maakt had.
bleek al spoed ig ni et te kloppen me t
wat hi er in werkelijkheid gebe urd e. En
a l hoo rt men van horen zeggen veel li egen e n vee l overd rijve n . toch dmf ik te
beweren dat woorden te kort schieten
o m het hossen dat hi er plaats greep,
na ar waa rh eid af te sch il dere n. Ni ette min za l ik het gebe ure n zo nat uurge trouw moge lijk proberen wee r te geven.

Er we rd hi er dus onge loo flijk ge host e n
voora l op deze avond was het o ngewoo n raak . Het was we l allemaal ka lm
aan begonnen , ma a r na ar mat e de
avo nd vorderde, nam de verw il dering
toe. Wat no u precies de oorzaak daarvan was. weet ik ni et. Misschien drong
het tot iedereen door dat hel de laatste
carnava lsavond was. Missc hien 110cm cn kenners van het me nselijk inn e r lijk zoa ls psycho loge n , psychiaters, gedragswetenschappers en dergelijken,
andere oo rza ke n . Ik voor mij ho ud he t
erop dal di e onrust vooral we rd o pgewekt e n aangewakkerd door de boerenkapel e n vooral door de dirigent.
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De d irige nt en zij n kapel: ik zie ze nog
voor me. Na de immense inspanningen
die ze al drie dage n lang ge leve rd hadden, verwachtte mi sschien iede reen in
de zaa l wel , dal de laatste uren vóór
het sluite n van de carnaval wat rustiger
zo ud en ver lope n ; dat bij wijze van
spreken de boere nkape l ee n bee tj e zo u
gaa n zitt e n uitbla ze n . Ni ets bleek minder waar. We hadde n e r juist een po tpo mri populaire m elod ieën opz it ten,
waarin allerlei m elodische grapjes werden uit gehaa ld. No rm aa l zou iederee n
naar zijn plaats aan tafel of tap gegaa n
zijn . Maar een misschi e n wel primitief
voorgevoel hi eld o ns al le n op de vloer
en ied e ree n sto nd daa r gekeerd met het
gezic ht na a r het orkest. vol verwachtin g. Van wat? Ja . van wa t ? dat wordt
noo it uit gesproke n . Van iet s. Vlak
voor me sto nd de dirigent. Achter ee n
vri e nd elijk brilletj e waren de oge n half
ges loten. Aan weerskanten waren de
kraaiepoten duidelijk zic htb aar. Ze ac cen tu eerden de g liml ach van plezier
die over zij n gezicht lag.

Nu staal hij w d ichtbij ; ik zie da t hij
het hoofd schu in naar boven begint te
houden. Hij doet de oge n toe. zijn
m o n d vertoont ee n lichte plooiïng als
hij de zoetheid van dit moment zo rgvuldig als ee n kenner proeft . smaakt.
Een 'za lig geno t ' ove rstroo mt hem. In
ee n aanloop van trage geba ren roept
hij de ton e n op. tovert hij de zoe tvl oeie n de me lodieën te voorschijn. Eve n
nog lan gzaa m. sne ll er e n heftiger e n
van ee n groe ie nd e beweging zijn zij n
gebare n . is de mu ziek die slaat door de
zaa l. Opgenomen in de hevige golv in g.
verloren in he t vuurwerk va n de blaze rs, verb ijsterd en a ls in extase temidden va n die orkaan . die sto rt vloed . die
zo nd vloed van klanken straalt in godzalige ve rrukkin g, onder de o nverbiddelijke en strenge tucht der dirigc rei1d e
gebare n. het ge laat van de o ud e
meester. ontwapene nd en ove rrompele nd a l diegenen die zich te wee r wi ll e n
stel len tegen het brabantsc carnaval.
Pieter Breughel ze lf zo u hier de stof
voor zijn schi ld erijen gevonden kunnen
hebben , mee n ik. Het ka n overige ns
zijn dat ik di e avond niet goed !'eworden ben, dat ik wat b uiten mezelf geraakt ben en mijn overspa nn en fanta sie aan hel werk gegaa n is. Ik meen dat
ik he t volgende gez ie n heb :
He t leek alsof so mmige blazers hun in stru me nte n mcl het mondstuk gel1ce l
in de mond namen, het doorslikten ,
waa rn a het in het si rotte hoofd bleef
steke n. Hun nekken verle ngden zich
e n laag ingezette tonen bego nn e n in
gri llige spi ra a lgelu iden o mh oog te lopen tot ee n sne rpend gegil. een ge huil
a ls slechts hoorbaar wordt in de poel
de r baarlijk e duivels voor wie daar ore n
voo r heeft. De ho ut blaze rs toverden
ni et zozeer tonen te voorsch ijn ; veeleer
leke n zij hun in strum en te n op te blaze n . Die begonnen te zwe ll e n e n te
zwe ll e n en h un eige n hoofden werden
tot kikkerkoppen waarbij de ogen. bol.
op de wangen d reigden te ro ll en. Het
was of de tonen tot kle uren we rd en,
een bonte mengeling. een bont boeket
fe l op li cht ende. versch iete nd e kleuren .
Een hobo knapte, ee n k la rin et versplinterd e . stukjes muziek dwarrelden
doo r de zaa l en spat ten in flint c re nd
ge lui d uit ee n .
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Toen brak de he l los.
Wijt het ni et aan mijn overspan nen
fantasie: totaal in de ban van de onweerstaanbare. in de ziel grijpende
mu ziek . lieten wij ons gaa n op hel ritme der im mcn se vergo lvi ng. aa ngcvu u rd door de strakke cada nsen der
Spaa nse flamingo's, opgehitst door de
ne rve u1.c felh eid der Z uidam er ik aa nsc
co nga's en mambo's. Het was also f wij
een gcdaa nt cvc ranclcrin g o nd e rg in ge n ;
de vlakke, gave, soms wa t uitdrukki ngs lm .c gezic ht e n van het begin van
clc avond ve rvor m den zic h door een hogere graad va n soepelh eid. door een
grotere gevoe ligheid en door muzika le
verhitt in g tot groteske. Jcrocn-Bosch-ac.:htigc koppen. Uitdrukkingen van
hartstoc.:hlclijkheid. ge raaktheid. g ie righeid en begeert e wisse ld en mcl clic
va n zuivcrhcicl, opcn h cicl, h ar telij kheid e n vriendschap. Hoofddeugde n en
hoofdzo nde n lage n in de oge n achter
e lkaar te versch ijnen; de oge n die als
s piegels van h el

Heft ige r . helse r was de dein in g die zich
over de zaa lb cwo ners zou gaan
heenstortcn . Zoa ls in een najaarsnacht
de lu ch t vervu ld is va n ee n ver gedruis,
gevo lgd door ee n stilte. zo di e p dat
ze lfs de gchci mstc roerse len der menselijk e zie l daarin ge hoord worde n , zo
scheen aanvankelijk ee n bijna heilige,
onaanrandbare stilte o ver de aanwezige n te komen. He t was of wij , carnava lsgas ten, ee n oge nblik - hoe kort balanceerden op de rand va n verstening. leder gebaa r. elk e tri llin g der
oog leden verstarde een honderdste dee l
va n ee n sekonde lang, werd tot een volko men rust . zo aangrijpend dat ontsnapp en daa ruit niet meer mogelijk
leek: alsof voor eeuwig, ja voo r de duur
van hemel en aarde die vo lmaakte ru st
als ee n beweg ingloos rotsb lok bewaard
zo u staa n in de tijd . M aa r iede re beweg ing ook bewaa rde in dat ondeelb a re
mome nt haar levendige uit d rukkin gskracht ; ee n ex pressie . zo gelade n dat
het dre igende verste nen zel f erd oor
overwonnen werd.
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sle ur van hel alledaagse leve n . ma a r
een co nfront at ie mei dcee ne dit· wi.i in
o ns diepste wezen zijn . Eve n ontsluite n
wc het dekse l clal onze onderbew uste
roerselen a fsluit . een rituele reiniging.
Ook d it zult U we l aa n mijn overspannen fantasie toesc hrijven:
Ik zag hoc de dirigeerstok. altijd glad
e n strak va n lijn . tot leven kwa m . zich
ve rvo rmd e na a r uit st ulpi nge n d ie leken
op de koppen va n oeve rl oze drankneuzen. we llu sti ge hoo rndra ge rs e n ascetische kluize naars; hoc hij op a nd e re
plekken ve rvrou wel ijkte en ve rli ep in
zachte rondinge n . lidc lijkc lijn e n en
zoete we lvinge n . Ik heb d it gezien.
maar za l daarover zw ijgen.
De ve rlat enheid van de ballin g overvie l
me. toen ik die avo nd naar hu is li qi.
Lambert Fra nsz n Pcrcgrinus.

menselijk innerlijk

boosaard ig l'lit sten o f ingetogen blo n ken .
Alle menselijke emotie, hoc groots en
hoc kleingeestig. stond op de gezichte n
te lezen.
Dit oerwoud van mensen. zo buiten
zichzelf geraakt, maakte mij de diepste
be hoefte to t he t carnaval-vieren d ui delijk : niet alleen ee n bevrijd zijn uit de
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Woninginrichting

van der Loo B.V.
Postbus 45 - Tel. 04936- 1778
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Ober: Hebt U misschien zin in ossetong, meneer?
Klant: Nee, ik wil niks wat 'n ander in
z'n mond gehad heeft.
Ober: Een ei dan misschien?

•

luchtkanalen

"..
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•
•

1

L. Costerstraat 12
Deurne
tel. 4500

•
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Ober: Hoe vond U 't vlees, meneer?
Klant: Oh, ik zag 't toevallig liggen
toen ik 'n aardappel omdraaide.

Mijnheer, hebt U die laatste mop over
de Belgen al gehoord?
Man, ik ben zelf 'n Belg.
Oh dat geeft niet, dan vertel ik 'm wel
twee keer.
-

Ik liet iemand een van mijn schilderijen zien. Ik vroeg aan een kennis
- Hoe vind je dit schilderij?.
- Wie heeft dat gemaakt?. vroeg mijn
vriend
- Ik.
- Ook een geluk, dat ik je dat eerst gevraagd hebt.
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Ik moe st van mijn moeder gaan tennis1
'1 sen. Ze vond dat ik wal meer aa n mijn
immitsch moest doen en ik had genoeg
blauwe plekken op mijn sch ene n gehad
van hel voetballen e n reumatie k van
het vissen.
Ik heb toen hij KPP rPn enen tennismepper ge haald; ze wisten ee rst ni et ,
wat ik bedoelde, maar ze gaven hem
toch; ee n tennisboks moest ik ook hebben . Ik laachte me kapot toen ze vroegen of ik een schort wilde, enze spraken zo gebrekkig. T ennissen is toch
geen carnaval! De juffrouwen van de
tenniswinkel lachten toen ook en toen
zeiden ze of ik een lange of een korte
broek wou hebben. Ik zei: een lange ,
want Frans Derks heeft er genoeg last
mee gehad. Of ik ook nog witte kousen
moest hebben ? Nee die vraag ik wel
aan ons Mien , die heeft de ze lfde maat
as ik, en schoenen, die heb ik nog van
het voetballen .
Kom ik daar op de tennis-plaats, vroeg
de baanbecliende mij of ik single of
dubbel of gemengd dubbe l wilde spelen. Ik zei: nee ik wil tennissen. Ik ben

E~CLU&lff

/ '' I
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~UNKTlONEEL, VAN

ONDEP.EN Bo\/EN,VOOR
VAKANTIE VOOR OVE'RPAG eN 1sAVOND5

TEL~ 47~4
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MAATi.JEr 22
DORPSSTR9'~T

64

DEURNE

Ti=LEFOON 04930-4781

BAl<EL

TELEFOON 049.U·H6S

genoeg met paarden omgegaan om te
wete n wat ene singel is . En van dat gedubb el snapte ik ook niets. De man
heeft me toen alles uitgelegd. Ik moes t
wachten. Hij ze i als de set kl a ar is mag
jij . Ik zei: dat is toch nie de Set die dar
speelt, dat is van den Ber k mort el. Ik
vond het al zo'n aarige man, die baanbecliende, hij ze i van di e aarige woorden. Maar ze zage wel, dat ik er nog
niks van kon, maar dat komt , omdat
di e lui zo gek praatten . En de goal
stond in het midden va n het veld, met
een geweldig groot net. En ik mept e ze
er ook allemaal in . De man , die tege nover me stond vond ik slecht, hij sloeg
ze er bijna allemaal overheen, en di e
kon ik maar voor hem oprape, op ee n
gegeven moment toen hij er weer overhee n had geslagen ri ep hij: zeurt u al.
Dat werd me toen toch te gortig, ee rst
alle ballen er ove r hee n slaan , ik maar
oprape en dan nog zegge dat ik ze ur .
Ik wier kwaad, maar de baanbediend e
kwam d'r tussen en die ze i, dat ik niet
ze urde, maar dat het dertig gelijk was.
Ik begon lang zaa m te geloven dat ze op
de tennisplaa ts een beetje Engels probeerden te praten, want o p ee n gegeven moment riep d e chef van het zaa kje tegen mij for hand. Toen wist ik hel
hel emaal niet meer. Het is toch: wön.
toe , srie, for. Ik he b maar tweehand en .
Dacht je, dat ik met handen en voeten , me als ee n idioo t ga aanstellen?
En ik geloofde zo lang za merhand dat
die mense n naar de pissiater moet en,
want die man vroeg me , of ik ook eens
wilde surfen. M aa r beste me nee r , dat
wil ik wel proberen, maar ik za l zeker

~I

f'oli i

\n de marl::inet

te\:

"OE HARTlNET

1---------------·--------------------

)~ f)(J@BfJt

1

71{/
·~'/fa

Wrt1r/)

1

~ORLOGER.

; f[ \li:

~iA ~.oo.Ifil88IVi:f
.- ~--

_,

~1"

TEL. ~296

.....

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ -

1

1.

1-\

.JU\.JELlE'R

!J.J

1

11

4750

e.v.

rïl

"De Martinet'' l3
Deurne
Telefoon 4774
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verzuipen, want ik kan niet zwemmen.
Gek, gek wier ik e r van. Op het te nnis ve ld naast me riepen ze de hele 1ijd
clsjoes. Ik zag wel. dat die verrekten
van de dorst, want di e hadd en zich geweldig moegemaakt, maar waarom ze
juce wilden en geen cola snapte ik niet.
0 , ik vind het daar op de tennis-plaats
zo 'nen vreemden boel. Op ee n gegeven
moment roept er centje: l'ifty-fyfty .
Toen ri e p ik weer ik rook allenig cabalero. En die vent kee k mij aan!
En dat het daar ook niet pluis is, dat
werd ik hoe langer hoe mee r ge waar.
Daar wordt gel<'ift als of het geen gelei
kost . Dat roe pen ze clan ook tege n mekaar. Forti löf! Dat hoorde ik ene vent
roep en , die Lat boven op ee n laddertje .
En ene keer riep tie: Löf all! Ik denk,
dat het ee n Engelse pastoor is geweest
en nu bij gebrek aan parochianen,
ma ar op dat laddertj e is gaan zitte n ,
inplaats van op de pree kstoel.
-Geeuw- rie p tie op het laddertje tegen
mij. Hij zag al, dat dat tenni sse n me
danig bego n Ie vervel en en me het
geeuwen nader stond dan dat gemep.
-Geeuw- ri e p tie nog eens. -Les , nul- U
moet de baan verlaten- . Dat heb ik
toen maa r gedaan na dat ik gegeeuwd
had . Ik ben naar huis gegaan en ik gaf
de tennismepper aan mijn moeder,
want de stofzuiger was kapo t . Die kon
ze dan als matteklopper gebruiken.
En of het nou m a tch point of set point
wordt, dit heb ik geschreven met een
ball point.
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'nnen Helmonder kwaam 'ne mens tege, die enorm dikke brilleglaze had. en
hézee: moet wel verdomd goei oge hebbe, wilde daor dur kunne zien
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De scherpste prijs
De grootste keus
De beste service
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Uitvoering van werken op het gebied van schoonmaak.
Bijzonder voor:

u

~u k~rc.s tri
T~lo

Tweewielerbedrijf
Wijnen

66

.0458

ziekenhuizen - bejaardentehuizen
fa rielcs antoren en gebouwen
g mnas ie o a e - scholen
en omngbouw - enz. enz. enz.

Oi:ALER
UNION
EHPEL
FONGER6
$t. Jozcfstraat 27. ll:I. 2494

TEL:2.989

J.V. GOCH
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SLAGERY

STAAL- EN ALUMINIUM

F.C. BOUMANS
ST. ::>02EF.STR.

~~

ST"EEOS
C.

IETS

Mannen-emancipatie: Devies: Baas in
eigen broek.

INDUSTRIE
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DEUCON B.V.

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

1NDUSTR1 E WEG 1 9

-

DEURNE

TEL~ Jt502.

Fabriekstraat 12
tel. 3636

deurne
telex 51467

BETER.

Transportinstallaties
achinebouw
Constructiewerken

REEKWIEJEM VOOR
"DE PEELSTREKEL"
Het is carnavalsdinsdag, kwart voor middernacht" .
Een hoogoplaaiend vuur, ontstoken door
Deurne s Eerste Burger en aangewakkerd
door rakk ers di e doorgaans tot blu sse n
zijn geroepen, maak t in lutt ele minuten
een abrubt einde aa n de s lappe en tot
branden gedoemde peels trekel.
Al tijden s zijn opbrenging vertoont de ongelukkig e niet het minst e teken van leven.
Voor zijn begeleiders kan deze peel strekel
nik s, maar dan ook nik s mee r zijn dan " 'n
dooie di end er".
Al s ze zouden weten wat er gaat
gebeuren, dan hebben ze nog gelijk oo k.
Peel strekel". sy mbool van vergankelijkhe id .
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In het café. Zeg hebben jullie de !etste
mop e uver Hellemund ge he urd ?
- Nee, mar pas o p- zee d e barkee per-ik
ben zellef 'nm: He llemuncler.
- No u , dan za l ik 'm lan gzaa m vertellen' .

~tóttovt ~h--a.a l 16

-

Do kter, ik heb ove ral rooie vlekjes.
Dat zijn vlooiebeten.
Ma a r wij hebbe thuis gee n vlooi en.
Zijn er thui s mi sschi en mense n , die
zich vaak krabben'!.
- Ja, ma ar dat is va n de je uk .
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Grote voorraad
nieuwe en gebruikte
Groentesnijmachines
Vleessnijmachines
Cutters
Vleeswolven
Stopmachines
Schrapmachines
Schilmachines
Weegschalen
Winkelrekken
Stapelmanden
Magazijnwagens
Hand pallets
Heftrucs
R.V.S. Wasbakken
Mengbakken
Snijtafels
Kookketels
Compressors
Sealmachines
Vacuummachines
Lasapparatuur
Machine onderdelen enz.
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STAT)ONSsrRAAT

P. Jegerings
Machinehandel
Bij de fotograaf. Ik wil een hors
portret tot aan de kniees zei de boer

850 ldejj~en 1-----------.. Stationsstraat 130, Deurne.

•u.1

Nu ? Jao, subiet -zee den boer .
De fotograaf: Nee ik bedoel naakt.

1

Speciaalzaak Verf en Behang

Schildersbedrijf
Coolen
A. Reddingiusstraat 22 - Tel. 2426
DEURNE

In Venlo leeze ze de krant smaondags
op z' nne kop
Waorum dat dan ?
Dan steet V.V.V. bovenaan .

Vro uw Dreesse, pas wed uwe' was de
broek van haar man buiten aan het ophangen. Buurvouw over de heg riep:
Hoe gaog 't?. Vro uw Dreesse?.
Och , kiek mar , dao hangt ze nou,

Les vroeg 'nne strekel mij: kunde me 'n
briefke van 8.50 wisselen?
Ik zee nee , mar ik weet er wel ehe, dieje 4 briefkes van 2 gulden 12 kan teruggeven .

Ook in GROENTEN
tuf m gesorteerd
Vlak na de bevrijding vertelde de
pastoor in de kl as over de missie. Als
alle kinderen dan wat centjes mee zouden brengen , dan was het mogelijk ,
dat de school een negerkindje kon
adopteren.
Waarop Tieske zei: Meneer pastoor wij
hebben al een negertje thuis.
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schilderwerken
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Boerenbruiloft in Deurne
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Wi e in het midd elpunt van de be lan gste llin g zal sta a n in 1979 is nog
di ep ge heim .
. Het (ge lukki ge?) pa ar za l pas bekend
worden gemaakt tijdens de zittingsavond van de Prinsenga rcl e . waa r hel
paa r in o nd ertrouw zal gaan.
Wel kan a lvast ver klapt wo rden dat we
weer een zeer kl e urrijk e figuur gevo nden hebben di e dit jaar in de (on)echt
wil trede n. waarmee De urn e dus weer
ee n vrijgezellige charmeur verliest. Natuurlijk hebben we oo k weer de bekend e ce re mo ni e meester bij dit feest betrokken: Ha nske met de ingede ukte
hoed. En verder vanzelfsprek end oo k
weer bruidsmeisjes , bakkers, vo lk sdansgroep en noe m maar op .
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Het volledige program m a:

DRIE UUR:

Zaterdag 3 februari:

De bruidsstoet vert rekt in op toch t met
paarden en wage ns via de Kerk sl ra al,
Stationsstraat, Lage Kerk en Martinetslraat naar het Marktpl ein.
Op ee n speciaal bordes voor het gem ee ntehui s zal de inzegening va n het
hu we lijk plaats-vinden . Iede ree n , die
on derweg de o pt oc ht lege nko ml , wordt
vriende lijk verzocht zich aan lc sluiten
en mee te trekk en.
De boe renblaaskapell en bl aze n lol ze
ni et meer kunnen.

OND E RTROUW tijd e ns de zittingsavond van de Prinsengardc in De
Vi erspa n, te n overstaan van alle aanwezigen , o ncle rsle un cl door het zin ge n
van het fees tlied.

Dinsdag 27 februari:
DE TROUWDAG
HALF TWEE:
Bijee n komst van alle gasten bij Den
Deel, waa r de grootste dorst vast ee n
klein bee tje gelest kan wo rd en en de
ze nu we n naar de achtergrond verdron ge n . Onder mu zika le begeleidi ng h alen de cere mo ni emeeste r en de ge tui ge n de bruid mcl haar oude rs op in De
Peelpoorl. Beide ge tuige n zullen goed
konl ro lerc n o f a ll es na ar wens is verlo pen . De vo lksdan sg roep za l voor de
Pee lpoort ee n dansje maken ter ere van
de aanslaande b ruid . Hel geze lsc hap
lrekl daarna o nder luid gezang wee r
terug naar Den Deel. waar de span ning intusse n te snijd en is. Bij aanko mst wordt de bruid ee n warm o nt haal bereid.

We l nog eve n dit: Wilt U na de optoc ht
het pa ar komen felicit eren met het hu welijk en deelne me n aa n de rece ptie,
dan moet U hi ervoo r va ntevorc n een
toegan gsbewijs aanschaffen. Er zijn
slechts een bepe rkt aantal ka a rt en in
oml oo p , du s zo rg dat U er snel bij
bent, anders is het mi sschien te laat.
In de voorverkoop zijn deze toegangskaarten verkrij gbaa r voor f 2,50 bij:
Fa. Kee ren, Statio nss traat
Juwelier van Hooff , Martin et
Banketba kkerij Schiks, Stationsstraat
Jo ngerencentrum Den Deel

9 van de 10 tanken
ELF
De rest kumt vanZELF

KW ART VOOR VIER:
Nu is hel clan zover.
Ten overstaan van hel hele Deurnese
volk, dat aanwezig is, za l de Deurnesc
Prin s het bruidspaar in den (o n)ec ht
verbinden.
Ouders geve n hun toestemming, bruid
en bruidego m zeggen ja en de getuigen
lell en heel goe d o p, of a lles volgens de
regels ve rl oo pt.
Het vo lk , dat o p cle m ark t aa nwez ig is,
wordt oo k verzocht hun in stemmin g te
betuigen door het luidkeels meezingen
van het bruilo ft slied , waarbij de hofaccordeonist steeds de juiste loo n aangeeft.

Na deze plechtig heid ve rtre kt de stoe t
weer terug naar Den Deel, de fees t zaa l, waar het bruidspaar een rece ptie
geeft met krentemik en boeren worst.
vo lge ns traditioneel gebruik , Het
geestrijk e vocht is ook in overvloed
aanwcig, zod at wc gee n dorst hoeve n le
lijden .
Tol ee n uur of zeve n zal het bruidspaar
hel nog we l volhouden. en da a rna een
rust igcr plekje opzoeken.
Mensen va n Deurne. help mee o m van
dil gebeuren een nog gro l er e n kl e urrij ker ge heel le maken .
Lever ee n ac l ieve bijdrage aan deze
boerenbruiloft door in gep aste kl ed in g
mee le trekk en en mee lc fe es ten .
Doen!
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In het circus stond een hond bo ve nop
een geit en zong het lied van de smur fe n. Een enthousiaste toeschouwer
vroeg na het nummer aan de circusdirecte ur :
- meneer d e circus-directeur, ik vind
het gweldig , maa r daar is toch ee n
truck bij , of niet?.
Natuurlijk , u h ebt gelijk, die ho nd
kan niet zingen, dat is de ge it.
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Tradiliegetr0uw staat de carnavalsdinsdag in Deurne wee r helemaal in
het teken van de jaarlijk se BO E R E NBRUILOFT . O ok dil jaar wo rdt dit
evenement weer georga ni seerd door
Jo ngere ncentrum Den Deel. in sa men we rkin g mel de Mi xed Hoc keyc lub
De urn e , die al m aandenl a ng bezig zijn
met de enorm e voorbereiding. die zo' n
vo lk sfe est vraagt.

Het belooft wee r een s'pektakelst uk te
worden dit jaar. De orga nisato ren rekenen dan oo k o p een enorme act icvc
deelname van De urn ese mense n , jong
en o ud , aan deze gebe urten is. Iedereen
die in o rginele kl ede rdrac ht komt op draven , mag meel o pen met de br ui loftstoet en za l door het bruidspaar als
g raag gez iene gas t word en behandeld .
Met het aantrek ken van drie boerenkapellen en het ve rvoe r per sjees, voortgetrokk en door paarde n. belooft ook de
o ptocht weer ee n lui sterrijk ge heel te
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Sergeant: "Hoe is 't mogelijk dat je vijf
keer naast het doel schiet?"
Soldaat: " Ik heb toch niet méér kogels
van U gekregen"
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Officier: "Bij welk onderdeel zo u je het
liefst worden ingedeeld , recruut? "
Recruut: "Bij de Generale Staf, !uitenant"
Officier: "Wat. Generale Staf? Man,
ben jij nou helemaal gek?"
Recruut: "Nee, moet je daar dan gek
voor zijn?"
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Sergeant: "Van wie is dit geweer?"
Brabants recruut: "Van mai"
Sergeant: "Van mij"
Brabander: "Van auw?"
Sergeant: "Van jou"
Brabander: "Nau, dè zeei ik toch al
mee, van mai"

Sergeant: "Zeg soldaat, jij denkt toch
zeker niet dat je hier met stomme antwoorden ge1•en je strepen kunt verdienen. wel?"
Recruut: "Nee sergeant, want als dat
zo was, zou menig sergeant er bij lopen
als een zebra."
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Vanwege de scheeve en de kepotte vingers wordt er in de Vierspan en in an dere zalen van Deurse, bier in plastik
zek verkoch, mee en zonder rietje.
Dè wir schón !
Gef mij 'nne zak bier?
Gooi die zak bier 'ns hier!
Mee 't danse en hosse kunde zonne zak
umhange om de nek aan 'n touwke, of
in den tes staeke.
D'r zijn ook biermutse. Dan zit die
plestik zak in ein muts of hoed verwerkt. Daj is vur mense, die het gauw
hoog in de kop hebbe, waordoor ze wa
afkuile. Het schone van dit alles is, dè
ze dan niet meer kenne zegge: glaasje
op, laat je rijden. Zakje leeg, laat je rijden, dè kan je nie make; trouwens dè
kan ook niet. Nou weet ik ook waor de
uitdrukking van komt: zullen we nog
een afzakkertje nemen?
Ik roep tegen d'n ober: hé ik ben platzak.
Wat ook goed klinkt is: Gèf me nog
'nne zak Bavaria.
Maar ik denk dè da ook niet de oplossing is. Het zal me een zwijnerij geven.
Veul beter is, wa ze nou gao invoere, is

de bier-tablet. Als ge die in de mond
neemt en d'r op zuigt komt er 'nne
bier-smaak uit, en de mond lupt hillemaol vol. Mar dè is niet goe. Gemot er
een klein stukske vanaf bijte, dan lijkt
't, dat ge niet een hil glas tegelijk achtereuver schudt.
Mar nog beter is bierkoekje. Iedere
kair als ge dorst heb, knabbelt ge d'r
ein stukske bier vanaf. En als de vrouw
thuis vroagt, hoeveel hedde gedronke?,
dan kende rustig zegge: Gennen druppel.
Mar ge moet aaw niet vergissen met
borrel-hapjes; dè is wa anders. As ge in
de reklames leest: bierkoekjes, moet ge
ze nie neme, mar as d'r stee koekbiertjes, dan zijn ze goe.
De S en S en Vedder wille ze gaan make, maar bekkers hebben geen volledige vergunning.
Die reclames hé! Bierworstjes zeggen
ze: ik had er al enne meter van op. Ik
wier allein misselijk, mar zat? Niks van
gemerkt. Het moeten worstbiertjes
zijn. De Consumenten-gids moet er
mar eens wat euver schrieven.
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Gezel l ig uit bij

~ H.KROEZE
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Waar ben jij geboren?
Thuis, maar toen ons moeder me zag
moest ze naar het ziekenhuis.
Wa is 't verschil tussen een stoplicht en
eene scheidsrechter?
Bij een scheidsrechter zie je nooit
groen.
Een doelverdediger, die een penalty
eruit ranselt is . geen crimineel; hij
handelt uit noodweer.
En Gerard, hoe bevalt het in het neie
huis?
't Velt tege. De muren zijn te dun,
zodat niet op een normale manier met
mekander kan praote en te dik urn te
kenne heure wat ze bij hier neffe zegge.
Hein kumpt snachts bezopen in de
slaopkammer. En als hij de lichtknop
nie veinde kan roept-ie: Angenies,
begin nou te schelde, anders kan ik het
bed nie veinde.
Zondags.
Ons vadder is weer aan het knutselen.
Kijk eens welke dokter Zondags-dienst
heeft?

VELDSTRAAT 27
TE:LEFOON 2346

.

Wilàè'"ge iets goeds veur aw geld
__...-. koop dan ene goeie televisie of '
een s1ereo installatie bay

JO VOGELS

F-.."'--

Wilma, aawe man moet toch wel een
honde-laeve hebbe, zee Bet bezorgd.
Ja, dat klopt, zee Wilma; hij kumpt
mee voile voete de kammer binnen, gee
lekker bij den haard zitte en wacht totie wat te aete krijgt.
_
Ene stadse meneer op de boerderij,
terwijl er een kalf gaat geboren
worden. De boer legt de stedeling alles
uit: Eerst komen de voorbenen, dan de
kop, de schouders, dan de rest van het
lijf en tenslotte de achterbenen.
Prachtig, roept de grootsteedse mens,
en wie zet dat allemaal in elkaar?
De pastauer bezuukt een van z'n
parochianen in de gevangenis.
Tjeuke, gai hier? Ge zijt toch van een
nette familie, met een hoog aanzien.
Dat klopt meneer pastauer, maar daar
houen ze tegenwoordig geen rekening
meer mee.
De zwempakjes van de dames worden
dit jaar niet groter dan een postzegel,
toch komen veel meisjes daarmee bij de
mannen niet aan het juiste adres.

Ennen boer was bij een beeldhouwer,
terwijl hij een leeuw aan het maken
was. Zeg, mister, is dè nou moeilijk
zoonne leeuw uit dat marmer te
kappen? Helemaal niet zee de
kgnstenaar; je neemt een flink stuk
marmer, en dan sla je alles weg, wat
neit op een leeuw lijkt.1
Bert erg kao tegen z'n vrouw: nou is
aauw tweelingzuster alweer twai weeke
bij ons in huis. Ik kan niet meer tegen
deze vogelverschrikker aan kijke.
Bij de kapper: ene man mee enne kale
kop. Hij zee: Vindt u het niet onbillijk
mij zoveel geld voor het knippen te
vragen?
De kapper: Meneer, dat is vindersloon
Dokter, als ik maar steeds doorga met
uw dieet te volgen, zal ik eerstdaags in
het gras bijten.
Niet erg, zegt den dokter, gras bevat
maar zes calorien.
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Strekelin-nekes en
Strekels
Het Carnavalsgebeuren 1980 staat voor
de deur. Veel mensen zullen hieraan
weer dolle pret gaan beleven. Maar om
die pret mogelijk te maken, moet er
eerst door vele mensen hard gewerkt
worden om dit te kunnen realiseren.
Van oorsprong is Carnaval de vooravond van de veertigdaagse vasten, die
bij de R.K. aan het paasfeest vooraf
gaat en feestelijk wordt gevierd, o.a.
met de intocht van Prins Carnaval.
Hierover wil ik graag wat meer kwijt.
Zoals elk jaar moet er een nieuwe Prins
onthuld worden. Voor dit gebeuren
wordt een commissie ingesteld, die als
taak heeft dit festijn tot een hoogtepunt te maken. Als eerste zullen de
commissieleden moeten bespreken wat
hun te doen staat en aan welke regels
ze gebonden zijn.
Met allerlei faktoren dienen zij rekening te houden, zoals: de plaats waar
de onthulling zal geschieden, de manier waarop dit moet gebeuren en door
wie de Prins onthuld gaat worden.
Via andere commissies zullen zij moeten regelen wie de muziek verzorgt, wie
er eventueel op gaan treden, welke
mensen er uitgenodigd dienen te worden etc. etc.
Hiervoor moeten veel mensen gevraagd
worden of zij hun medewerking willen
verlenen bij dit toch grootse gebeuren.
En iedere keer opnieuw weer blijkt dat
er velen in ons Deurne zijn die zich
spontaan willen inzetten, waarvoor ik
hen allemaal hartelijk wil danken.
Ik wens alle Strekelinnekes en Strekels
een heel prettige Carnaval.
~~~
R. v. Rosmalen.

~~

druk: drukkerij van stiphout b.v. • helmond

